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D E R OZET
iedere 14 dagen gratis huis-aan-huis

Remigiuskerk in Leuth ook aan
Ton Hendriks verkocht
Met dezelfde gemengde gevoelens als
bij de verkoop van de Grote
Bartholomeuskerk te Beek deelt het
bestuur van de Parochie Maria ten
Hemelopneming - gedwongen door
teruglopend kerkbezoek en dalende
kerkbijdragen - mee, dat het bestuur de
H. Remigiuskerk en de pastorie te
Leuth verkocht heeft aan Beleggingsen Beheersmaatschappij “Dornick
B.V.” van de heer Ton Hendriks.
Dornick B.V overweegt in het kerkgebouw appartementen te bouwen waarbij de structuur van de kerk zoveel
mogelijk in stand wordt gehouden.
Voor de gelovigen in Leuth blijft de
Mariakapel onder de toren 15 jaar gratis beschikbaar voor vieringen. Na die
vijftien jaar kan de kapel desgewenst
gehuurd worden.

Het kerkbestuur heeft een stuk grond,
waarop de oorlogsmonumenten incl.
het nog te plaatsen monument voor de
bij de bevrijding van Leuth gevallen
geallieerde soldaten geplaatst kan worden, buiten de verkoop gehouden. De
twee monumenten die er al staan worden een kwartslag gedraaid en een
stukje in de richting van het kerkplein
opgeschoven en vanaf het kerkplein
toegankelijk gemaakt. De grond wordt
geschonken
aan
het
Herdenkingscomité 4 en 5 mei Leuth
dat daartoe op kosten van de parochie
in een Stichting zal worden omgezet.
De afscheidsviering van de St.
Remigiuskerk is gepland op zaterdag
18 april om 19.00 uur
Foto Henk Baron

oplage: 25.000

Nederland bijna ‘op slot’
door coronavirus
Voor iedereen was de afgelopen week
een vreemde... Het Coronavirus sloeg
in Nederland toe, niet alleen in
Brabant, langzaamaan trok het verder
Nederland in en begin vorige week was
ook de eerste corona-besmetting in de
gemeente Berg en Dal.
Ook het maken van deze Rozet was een
bijzondere bezigheid. Begonnen we
nog op de ‘normale’ manier: het verwerken van jullie berichten, aankondigingen, verslagen, etc...; in de loop van
de week kwamen de eerste afgelastingen van activiteiten.
We besloten een “Corona-pagina” te
maken, waar jullie heel makkelijk konden vinden wat er in de regio aan activiteiten afgezegd is.
Inmiddels lijkt dat ook een beetje achterhaald, want afgelopen zondag

Millingen a/d Rijn, Kekerdom
Erlecom, Leuth, Ooij, Persingen,
Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Nijmegen-oost, Groesbeek,
de Horst, Breedeweg
Heilig Landstichting
Kranenburg, Wyler,
Zyfflich, Keeken, Bimmen

besloot het het kabinet dat Nederland
‘plat’ ging. Scholen en horeca sluiten
tot 6 april, musea en theaters waren al
deels dicht en publieksbijeenkomsten
met meer dan 100 mensen werden al
gecancelled. Ook sportverenigingen en
sport- en fitnessclubs, sauna’s etc. zijn
nu dicht.
Dus een opsomming van activiteiten
die niet doorgaan? Het lijkt wat overdreven, want er gaat vrijwel niets meer
door. Toch melden we op de Coronapagina nog wat zaken, die je misschien
niet verwacht.
De in deze krant nog wel aangekondigde activiteiten kunnen ivm het
coronavirus ook nog afgelast worden. Informeer goed voor u ergens
heengaat.
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Run op Coffeeshop in Nijmegen
De aankondiging van minister Bruins afgelopen zondag dat alle horecagelegenheden om 18.00 uur moeten sluiten leidt tot lange rijen bij coffeeshops. Zo ook in de
de Ruyterstraat in Nijmegen bij coffeeshop Ketama. Daar kwam de politie er aan
te pas om er voor te zorgen dat het publiek niet meer na 18.00 uur naar binnen kon.
De rij stond tot het einde van de straat. Vermoedelijk is er ivm de overlast geklaagd
vanuit de buurt, omdat de politie al voor 18.00 uur ter plaatse kwam.
Foto: Eric van Haalen

024 - 397 5052

Zomertijd
29 maart
Op zondag 29 maart, om 02.00
uur wordt de klok één uur vooruit gezet. U komt ‘s ochtends
dus 1 uur tekort.
Vergeet niet al uw klokken aan
de nieuwe tijd aan te passen.

Coronanieuws
op pagina 5
Branden in Ooij en Leuth
Brandstichting in Ooij
Onbekenden hebben zondagavond
brand gesticht in een schuurtje, voorheen Duiventil aan de Prins Willem
Alexanderstraat te Ooij. De bewoner
heeft nog geprobeerd de brand met een
tuinslang uit te krijgen, maar dat lukte
niet omdat het vuur tussen de wanden
zat.

de hitte niet. De brandweer kon wel
voorkomen dat hier de schade beperkt
bleef. De politie stelt een onderzoek in

en roept getuigen zich te melden op
0900-8844.
Foto’s: Henk Baron

“Daar hadden we zelf
nooit aan gedacht . . .”

De gewaarschuwde brandweer van de
Post Beek (met allemaal brandweerlieden uit Ooij, waarvan er zeker drie binnen 50 meter van de brand wonen,
maar eerst naar Beek moesten) heeft
het vuur geblust.

Corona grijpt om zich
heen: veel afgelast

Wordt de zomertijd
ook afgelast?

Vier vrachtauto’s uitgebrand in Leuth
Brandweermensen van de korpsen uit
Millingen aan de Rijn, Beek en
Nijmegen zijn zondagavond urenlang
bezig geweest met een grote brand op
het industrieterrein Lieskes Wengs te
Leuth. Daar werden vier vrachtauto’s
(vrachtautocombinaties) totaal beschadigd en raakte een vijfde vrachtauto
met aanhangwagen beschadigd. Op
camerabeelden is te zien dat die avond
een deur van de kleinste vrachtauto
geopend was en dat even later daar de
brand begon. Binnen korte tijd stonden
ook de auto’s naast deze vrachtauto in
brand.
De brandweer van Millingen aan de
Rijn was als eerste ter plaatse en riep
vervolgens de assistentie in van de Post
Beek en van Nijmegen. Zij konden echter niet voorkomen dat de vier wagens
totaal uitbrandden en de vijfde beschadigd werd. Ook een paar ruiten van het
naast gelegen bedrijfspand overleefden

Aangewezen als vaste
lokale informatiebron
voor voorlichting
van de Rijksoverheid
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Rob van Alst
Heerbaan 144
6566 EV Millingen aan de Rijn
Tel. 0481-431175
Fax 0481-432275

nieuwbouw - renovatie - onderhoud - service - alarm - camera’s

GEOPEND Elke maandag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10 tot 16 uur
Laatste zondag van de maand van 12 tot 16 uur

Inname: maan., don., vrij. en zat. tussen 10-13 uur

Industrieweg 19, Groesbeek - 06-11199935
Email: kringloopgbk@hotmail.nl
www.kringloop-groesbeek.eu

RAMEN - DEUREN - SERRES
Telefoon: (024) - 388 3273
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Hotel-Restaurant
Erica & Parkhotel
Val Monte
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Landgoed Hotel
Holthurnsche Hof
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Samen smullen met
Een greep uit ons paasbuffet:
Heerlijke huisgemaakte soep
Diverse (vegetarische) salades
Een ruime keuze aan warme en koude
gerechtjes
Verschillende soorten luxe broodjes
en broodsoorten
Een ruime keuze aan beleg:
van vleeswaren en vis tot aan
verschillende kaassoorten en zoet
beleg
Stel je eigen bakje yoghurt samen met
verrassende toppings
Geniet van vers fruit en heerlijke
lekkernijen van het dessertbuffet
Onbeperkt zuivel, diverse sappen,
koffie en luxe thee
Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee en kinderen
van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting.

HOTEL-RESTAURANT
ERICA

PARKHOTEL
VAL MONTE

LANDGOED HOTEL
HOLTHURNSCHE HOF

Molenbosweg 17
Berg en Dal
024 - 684 35 14

Oude Holleweg 5
Berg en Dal
024 - 684 20 00

Zevenheuvelenweg 48a
Berg en Dal
024 - 684 17 44

Reserveer
online!

KIDSTIP! Zoek paaseieren in
het hotel en doe mee aan de
paasspeurtocht!

Reserveer
online!

KIDSTIP! Tijdens de paasbrunch
hebben we een leuke
paasspeurtocht!

Reserveer
online!

KIDSTIP! Tijdens de paasbrunch
hebben we een leuke
paasspeurtocht!

WWW.FLETCHER.NL/PAASBRUNCH

17 maart 2020

Belangrijke adressen
en telefoonnummers

St. Annastraat 198g
6525 GX Nijmegen

ALARM 112
Alleen bij spoedgevallen!

Geen spoed - wel politie:
0900-8844
GGD 024-3297297
DIERENPOLITIE: 144
Brandweer: 024-355 55 55 of 112
POLITIE:
Steunpunt Millingen, Heerbaan 115 Millingen alleen op afspraak: 0900-8844
Steunpunt Groesbeek, Dorpsplein 1 Groesbeek (gemeentehuis) alleen op afspraak:
0900-8844
AED Beheer Ubbergen: tel 024 6843423
AED (defibrillator) locaties:
- Kekerdom: Kulturhus Schoolstraat 7, +
Botsestraat 37 + Vissersstraat 21
-Leuth: Spar Kerkplein + Overhaag +VVLK
- Erlecom: garage Erlecomseweg 42,
- Ooij: SVO + post Reiner van Ooiplein +
Marialaan 9 + Oortjeshekken + B&B
Nachtje Ooij, Ooijse Bandijk 9
- Ubbergen: Rijksstr.w.56,Ubbergensdijk 11
- Beek: Nieuwe Holleweg 1 + Kwartelstr.4
+ Nesciostr. 19
-Berg en Dal: flat B Stollenbergw. 102-138;
Appartementencomplex Groot Berg en Dal,
Oude Kleefsebaan 221,
-Persingen, Groot Kuppenhof, Leuthsestr.13
MELD MISDAAD ANONIEM
0800-7000
AANGEREDEN REEWILD
Bij Grofwild aanrijdingen (reeën en zwijnen)
dient men 112 te bellen. De politie zal dan de
dienstdoende persoon oproepen. Andere aangereden dieren kunt u ook melden bij de politie, deze meldingen zullen, indien nodig,
met hulp van de dierenambulance worden afgehandeld.
GEMEENTEHUIS:
• Gem. Berg en Dal, Dorpsplein 1, tel.14024
Locatie Millingen: Kulturhus.

Nutsbedrijven e.d.
NUON:Service nummer: 0900-0808;
bereikbaar ma. t/m vrij. 08.00-17.00 uur
LIANDER NETBEHEER
Nationaal storingsnummer gaslucht,
elektriciteits-, gas- of meterstoring:
0800-9009 www.meterkastman.nl
Meldingen voor storingen in de openbare
verlichting: 088-5426320
ZIGGO storing 0900-1884
VITENS: Servicenummer: 0900-0650 (0,10
/ min), bereikbaar ma. t/m vr. 08.00-17.00 u.
Storingsnummer: 0800-0359 (24u/d) gratis
Waterschap Rivierenland
Postbus 599 AN Tiel, tel. 0344-649090
Zuiveringsschap Rivierenland
Voorlichtingcentrum Jonkerstraat 42,
6551 DK Weurt. Tel: 024-3779529

Medisch / Sociaal
Verpleeghuis Kalorama, tel:024-6847777
EHBO Beek-Ubbergen
Postbus 11, 6573 ZG Beek
E: info@ehbobeekubbergen.nl
W: www.ehbobeekubbergen.nl
EHBO Millingen a/d Rijn-Kekerdom
secr.: Mw. J. Vergeer, Lijsterbesstr. 70, 6566
WC Millingen, 06-54252398, email:
secretaris@ehbomillingenkekerdom.nl
E.H.B.O. vereniging Ooij- Persingen.
mw.P.Brugman(secretaris), Pr.Irenestraat 29
6566 BM Millingen.Tel.:0481-431748
GGD GELDERLAND-ZUID
www.ggdgelderlandzuid.nl
algemeen nummer: (088) 144 7 144
afd. Jeugdgezondheidszorg 088-1447111
Beek-Ubbergen, Kulturhus, Roerdompstraat 6F, spreekuur donderdag 13.30-14.15.
Millingen, Heerbaan 115, spreekuur woensdag van 14.30-15.15.
Groesbeek, Op de Paap 10, spreekuur
Woensdag 9.00 - 10.00
SCHULDHULPBUDDY Berg en Dal. Tel. 06130 817 34. www.schuldhulpbuddy.nl
GESLACHTSZIEKTEN: (088) 144 71 20
seksuelegezondheid@ggdgelderlandzuid.nl
AIDS: Informatie via antwoordapparaat tel:
024-3231600
Bezoekadres GGD: Groenewoudseweg
275, Nijmegen
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Kraamzorg Zuid-Gelderland, T 024 – 30 94
800, E info@kraamzorgzuidgelderland.nl
PRAKT. v. FYSIOTH. & MANUELE
THERAPIE VINK
• Leuth: Hengemunde 42, 024-6632784
• Millingen: Nielingen 91, 0481-432500
FYSIOTHERAPIE MILLINGEN E.O.
• Millingen: B.N.M. Jongerius,
Rustenburgweg 16, 0481-431573
• Leuth: Kerkplein 8, 024-6631658
www.fysiomillingen.nl
DE ORTHOPEDAGOGENPRAKTIJK
Kerkberg 18, 6573 DN Beek-Ubbergen
024 8488721 www.doppnijmegen.nl
Fysiotherapie Beek Ubbergen
Fysiotherapie - Manuele therapie
Kinderfysiotherapie - Dry Needling
Verbindingsweg 8, Beek, 024-6843575
beek@fysioboonstra.nl
www.fysiotherapiebeekubbergen.nl
DIËTISTENPRAKTIJK EvE
Mw. E. van Etteger T: 06.44330685
Ooij: De Bouwkamp 1H
Millingen: Heerbaan 121
Beek-Ubbergen: Oude Gracht 16
FYSIOTHERAPIE OOIJ
Praktijk voor fysio- & manuele therapie
Reiner v.Ooiplein 3, Ooij T 024-6631421
W www.fysiotherapie-ooij.nl

kijk voor actualiteit op
www.kaaijadvocaten.nl
tel. 024-3245937
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Onze kleinschalige teams wijkverpleging
bieden zorg thuis. Vertrouwde gezichten voor
dagelijkse verzorging, verpleegkundige- en
medische zorg, advies en voorlichting, zorg
bij laatste levensfase. T 024 – 366 57 77,
www.zzgzorggroep.nl.
ZZG zorggroep ook voor beschermd wonen
en herstelzorg voor ouderen.
STERKER SOCIAAL WERK
Voor gratis hulp, informatie en advies. Tel.
088 - 00 11 333. Ma. t/m vrij. van 09.00 17.00 uur. www.sterker.nl
MANTELZORG BERG EN DAL
Tel.06-13 85 91 06
info@mantelzorgbergendal.nl
www.mantelzorgbergendal.nl
SENSOOR: 0900-0767. www.sensoor.nl
Altijd tijd voor een gesprek.
BURO SLACHTOFFERHULP
Spreekuur Nijmegen: St. Annastraat 172,
6524 GT Nijmegen, tel: 0900-0101 0243233322 van 9-17u., op feestdagen gesloten
TEL. HULPDIENST VOOR DIABETEN
9-17 uur: hulpverlening en voorlichting
033-463 05 66, mail: infolijn@dvn.nl.
BELANGENGROEP EPILEPSIE NIJM. E.O.:
Millingen: Jack Verkerk, tel: 0481-431816
PRAKTIJK VOOR OPVOEDKUNDIGE HULP
Mw.Drs. D.C.Jacobs, Orthopedagoge/
Kinderpsygotherapeute, tel: 024-6843933
HULPDIENST ‘OM ELKAAR’ geestelijke ondersteuning middels gesprekken en bezoek afleggen; 024-3238607
HELEN DOWNING INST. GROESBEEK
Centrum voor begeleiding van mensen met
kanker. Inlichtingen dagelijks 09.30-16.00
uur 024-6843620
ANONIEME INCEST OVERLEVENDEN:
www.sia-nederland.nl
LAND. ST. OUDERS V. DRUGGEBRUIKERS
tel. hulpdienst 0900-5152244
AMEVEDI: Gratis registratie van vermiste
gevonden huisdieren, tel: 08800-64687
HUURDERS VERENIGING WOONBELANG
Postbus 75, 6560 AB Groesbeek
info@hv-woonbelang.nl
http://www.hv-woonbelang.nl/
HUURDERSVERENIGING
Millingen aan de Rijn, p/a Klaproos 10,
6566 HM. Contact via de website:
www.hvmadr.nl. E-mail: info@hvmadr.nl
De Kentering voor mensen in / uit de psychiatrie: informatie, ondersteuning, lotgenotencontact, belangenbehartiging!
Open werkdagen 10-16 uur, Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen, Telefoon: 024-3249975
www.dekentering.info
WMO-Adviesgroep Berg en Dal: voor
kosteloos en onafhankelijk advies. Wij behartigen de belangen van al diegenen die een
beroep doen op de Wmo, met of zonder een
beperking. Correspondentie: Haydnstraat
16, 6561 EE Groesbeek (gem. Berg en Dal).
Tel: 06 - 5472 4255
E: info@wmoadviesgroepbergendal.nl
W: www.wmoadviesgroepbergendal.nl

Heeft u hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met het
Sociaal Team Berg en Dal.
Telefoon: 024 - 751 65 20
Bereikbaar op werkdagen tijdens
kantoortijden (09.00 – 14.30 uur)
OOSTERPOORT
Verhuurt woningen in de gemeenten
Berg en Dal en Heumen
Bezoekadres: Atelierweg 12, Groesbeek
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 - 12.30u
Telefonisch: ma t/m do van 8.30 - 16.00u
Postadres: Postbus 31, 6560 AA,Groesbeek
Tel (024) 399 55 55 Fax (024) 397 15 50
info@oosterpoortwoon.nl
www.oosterpoortwoon.nl Reparatieverzoeken
kunt u melden tijdens openingstijden via tel (024)
399 55 55 keuze 1. Of mail uw verzoek naar
reparatie@oosterpoortwoon.nl
Bij calamiteiten buiten kantooruren hoort u een
doorverwijzing via ons antwoordapparaat.
WAARDWONEN
Bezoekadres: Heerbaan 170,
Millingen aan de Rijn
Postadres: Postbus 43, 6850 AA Huissen
Open: dinsdag+donderdag 8.30–12.30 u.
T: 026 – 326 30 50
M: info@waardwonen.nl
W: www.waardwonen.nl

Senioren
VRAAG & ANTWOORD TELEFOON
VOOR OUDEREN KBO - PCOB
030-3400655
De Zonnebloem:
regiosecretariaat: 024-3777749
SWOM (st.welzijn ouderen Millingen)
Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115.
Werkdagen 9-11uur. telefoon 0481-431105
swom@hetnet.nl, www.swom-millingen.nl
LANGER THUIS IN NIJMEGEN
Tel. 088 - 00 171 21. Ma. t/m vrij. van 09.00
- 12.30 uur.www.langerthuisnijmegen.nl
Mantelzorg Nijmegen,Tel. 088 - 00 11 333
KBOBeek: Iedere donderdagmiddag van 14
– 17 uur – Voor alle senioren in Beek inloopmiddag KBO-Soos in de foyer van het Kulturhus. Woensdag v.a. 14.30u. koersbal in ‘t
Höfke

MOND

ORG

CENTRUM

BEEK

Gelderhorstlaan 1 - 6573 CB Beek
Tel. 024-6847222
Thuiszorg Gasthuis Sint Jan de Deo
Aanmelding en informatie over verpleging,
verzorging en begeleiding thuis via Servicetelefoon van het Gasthuis, telefoon 0481-43
30 35 (tussen 9.00 en 15.00 uur).
Dagbesteding en dagopvang Gasthuis
Sint Jan de Deo
Inlichtingen via Servicetelefoon van het
Gasthuis, telefoon 0481-43 30 35 (tussen
9.00 en 15.00 uur).
Gasthuis Millingen, St. Willibrordstraat 1
telefoon 0481-431644,
info@gasthuismillingen.nl
www.gasthuismillingen.nl
Ouderenadviseurs Millingen aan de Rijn:
Ida Jansen: 0481-431955

Kinderen / Peuters
KION kinderopvang
Beek:
Kinderdagverblijf Ollikido (0-4 jaar)
(024) 684 16 73
Peutergroep Ollikido (2-4 jaar)
(024) 684 29 44
Bso Villa Hoog en Laag (4-12 jaar)
(024) 205 33 13
Ooij:
Kinderdagverblijf Op Weg (0-4 jaar)
06 51 78 03 37
Peutergroep Op Weg (2-4 jaar)
06 51 70 28 20
Bso Op Weg (4-12 jaar)
06 33 63 59 01
Informatie: www.kion.nl - bel met
(024) 382 26 55 of loop gerust binnen!
Beek:
Ruilhus
(speelgoedruilbank),
Kulturhus, ingang achterzijde. Open: wo
13.30-15.30 uur; zat. 11-13 uur
Millingen:
Kinderopvang Humanitas, 't Gengske 5
6566 WB Millingen aan de Rijn
1. Kinderdagverblijf De Kinderkorf
t. 0481-433.859, 07:30-18.30 uur
2. Buitenschoolse Opvang Op Stelten
t. 0481-454.086. Vóór en ná school en
tijdens vakanties, 07.30 - 18.30 uur
3. Peuteropvang Engel en Bengel
t. 0481-711.110, ma-vrij 08.30-12.00 uur
Voor informatie: Regiokantoor WestGelderland, tel.0315-641.443
Berg & Dal: Kindercentrum Domino:
Kinderdagverblijf, peutergroep &
Buitenschoolse Opvang
Kerstendalseweg 17/Patrijsweg 2, (024)
6843424. Inlichtingen 024 3976320 of
www.Kindercentrum-domino.nl

Openingstijden bieb
met medewerkers
(Bibliotheken zijn ruimer geopend zonder
medewerkers. Voor zelfstandig zoeken, lenen
en inleveren.Kijk op obgz.nl/openingstijden)
Beek: ma, di en wo: 13 – 17u
do*: 11-15u, vr: 9-13u
Ooij: wo*: 12-14.30u; do: 9.30 -11.30u
Kekerdom: do: 12.30-14.30u
Leuth: ma: 10-12u, do: 15-17u
Millingen: ma:14.30-17; wo en vr: 13.30-17
Groesbeek: ma, wo, do: 14-18u
di: 9.30-12u en 14-20 u, vr: 14-20u, za: 1014u
*Alleen hulpkracht of vrijwilliger aanwezig

Ziekenhuizen
Bel voor bezoekuren:
GROESBEEK
• Dekkerswald, tel: 024-6859911.
NIJMEGEN
• Canisius/Wilhelmina, tel: 024-3657657;
• Radboudziekenhuis, tel: 024-3611111;
• St.Maartenskliniek, tel: 024-3659911

Weekend Diensten
Tandartsen: Voor dienstdoende tandarts
bellen: 024-3244200
Huisartsen:
avond- en weekenddiensten voor alle huisartsen: wekelijks van 17.00-08.00 en vrij.
17.00-ma. 08.00: 0900-8880 (€0,10 p.min.)
• Dr. de Graaf en Dr. Veldhoven, gewoon
afsprakennummer: 024-6843356
• Huisartsengoep Milbergen, Dhr. Behr,
Mw. Houben-vd Berg, Dhr. Janssen, Mw.
vd Ligt, Mw. vd Schoot. A.M. Liefferink,
I.J.M.
Langenhuijzen-Maassen,
Dhr.
Krijgsman, Dhr. Leurs en Mw. Hund
centrale afspraken nummer: 024-6632111
Dierenarts
•Weekend diensten dierenartsen praktijk
Groesbeek e.o. bel: 024-397 29 00
• Drs. Bakker dierenkl. Ooijpold. Botsestr.
31 Kekerdom,Tel. 0481-433837
APOTHEKEN
Radboud Apotheek + huisartsenpost:
7 DAGEN P/WEEK 24 UUR PER DAG,
naast de hoofdingang 024-361 91 91
DIERENAMBULANCE NIJM.E.O.
Voor vervoer van huisdieren naar de dierenarts en voor hulp aan dieren in nood.
Info: 024-3562580 Alarm: 024-3550222
Diabeteslijn: 033-4630566 info@dvn.nl,
voor alle vragen over Diabetesver. Ned.
(24 uur per dag, ‘s nachts uitsluitend in geval
van nood)

Kerkdiensten
BEEK

• Protestantse kerk,
- alleen wanneer datum genoemd
OOIJ
• St.Hubertus (zie kerkpagina)
MILLINGEN A/D RIJN
• H.Antonius van Padua (zie kerkpagina)
BERG & DAL
• O.L.Vrouw vh H.Hart - zondag 10.30 uur
H.LANDSTICHTING
• Cenakelkerk - zondag om 11.00 uur
GROESBEEK
• Protestantse kerk - zondag om 10.00 uur
• Cosmas&Damianus, zon. 10u
BREEDEWEG
• H. Antonius, zondag om 09:30 uur
NIJMEGEN-OOST
• H.Maria Geboorte Parochie, Mariaplein
Ma. t/m za. 19.00 uur. Zo. 09.00 en 10.30.
Stille aanb. en sacr. van Vergeving: ma t/m
vr. na de mis tot 20.30 (do. 16-18 uur) tel:
3221371. www.mariageboorte.nl
Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7.
elke zondag 10.30 uur, en elke 2e woensdag van de maand om 10.00 uur een viering georganiseerd door de KBO.
www.effataparochie.nl
NIJMEGEN-CENTRUM
• Petrus Canisiuskerk, Molenstraat
H.H. Missen elke werkdag 12.15 u,
zondagen 09.30u en 10.30 u.
Kerk open elke werkdag 09.30u-17.00u,
zondagen 09.00u-13.00u, elke eerste koopzondag v.d. maand 09.00-17.00 u.
Tel. 024-3226480; www.canisiuskerk.nl

Wat is er te doen:
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COLOFON
Redactie/directie:
Nicolette Balledux
kantoor: Rijksstraatweg 92A,
6573 DB Beek-Ubbergen
Geopend: ma-vrij 12-17 uur.
Avond en weekeinde op afspraak.
T: 024-6843533 F: 024-6842645
E: de.rozet@inter.nl.net
E: info@derozet.nl
W: www.derozet.nl
De Rozet is een onafhankelijke krant
en wordt niet gesubsidieerd.
www.facebook.com/derozet
Advertentieverkoop
Beek, Ooij, Erlecom en buitengebied
Kantoor in Beek, zie hierboven
Millingen, Leuth en Kekerdom
Jan Leijn, J. Arntzstr. 3,
6579 AL Kekerdom
M: 06 51 34 63 60
E: j.leyn@upcmail.nl
Nijmegen, Beek, Groesbeek, Berg en
Dal, buitengebied
Richard Moleman, tel. 06-23502075
email: nieuwsbrief.rozet@gmail.com
Duitsland:
Zie colofon duitse pagina
Fotografie: Henk Baron
T: 024-6631326 / 06-24701354.
www.henkbaron.nl

NIETS

Bezorging (ook voor klachten):
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Rijksstraatweg 92a, Beek
T: 06-23502075
E: bezorgdienstderozet@gmail.com

Artikelgemist.nl
De Rozet heeft een archief bij de artikel-nabesteldienst Artikelgemist.nl.
Artikelgemist.nl is beschikbaar via de
link op de website www.derozet.nl of
via https://rozet.artikelgemist.nl/. De
archieffunctie gaat terug tot 2010. Voor
deze service wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 1,95 per artikel.
Eenmalig registreren geeft een inlogaccount en mogelijkheid de gewenste
artikelen te kunnen zoeken en na betaling te downloaden.

Rozet op
Facebook
Voor vragen en antwoorden,
last-minute-reminders over
activiteiten, wellicht een
vooruitblik op de komende
uitgave, of een kijkje in 33 jaar Rozet...
Voor de 1000e ‘like’ ligt er een leuk
cadeautje klaar. Voor het vijftigste
bedrijf dat onze Facebookpagina liked,
geven wij een advertentie twv 50€
cadeau. facebook.com/derozet

De Rozet is verder gratis verkrijgbaar op de volgende adressen:
Rabobanken
Beek: Primera De Postkoets, Plus
Millingen aan de Rijn:
Hotel Millings Centrum, Tankstation
Millingen TEM, Grand-café De
Mooye Waard, Koffie & Eethuis
De Gelderse Poort, Grand-Café
De Taverne, Primera in de AH
Ooij: Spar, Sprong
Leuth: Kulturhus/school / Spar
Berg & Dal: -in onderzoek
Grens Wyler: v. Raay Diervoeders
Nijmegen-oost: Shell Tooropstraat,
Ark van Oost, Daalsehof, Coop, garage Kuijpers
GROESBEEK: Rabobank, De Zuidmolen, Jumbo, Primera, VVV,
Oosterpoort, Gemeentehuis, Aldi, Jan
Linders, Buurtmarkt Breedeweg;
of kijk op: www.derozet.nl
Inleveradressen kopij:
LEUTH- Burgers, Bredestraat 2,
T: 024-6632345
BERG & DAL- Theo van Steen, Oude
Kleefsebaan 57
T: 024-6843330
MILLINGEN A/D RIJN
Atelier Mimi, Heerbaaan 174 a
T: 0481- 432069
Op alle advertenties, artikelen en
foto’s, gemaakt door De Rozet zit
copyright, dit mag dus zonder toestemming niet overgenomen worden

ACCO U N TA N C Y
BELASTINGEN
Administratie
Jaarrekeningen
Belastingen
Advisering
Startersbegeleiding

T

SCHOONENBURGSEWEG 11
6611 AA OVERASSELT
TEL: (024) 782 05 44

De Rozet
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BON VOOR 'ROZETJES'
Rozetjes dienen contant en met gepast geld
te worden voldaan.
Gebruik uitsluitend dit formulier

Voorwaarden
* Alleen voor privé doeleinden
* Niet voor handelsdoeleinden
* Geen familieberichten of wensen
* Tussen de woorden steeds één hokje open laten
* Ook voor leestekens een hokje gebruiken
* Onleesbare advertenties worden geweigerd
* Uiterste inleverdatum: vrijdag voorafgaande
aan de volgende editie
* Geen geld terug bij onjuist gebruik

Gevraagd: (gebruikt) tuingereedschap voor een
moestuin voor statushouders. Tel. 024-6631636

inleveradressen

3,00

Beek:
De Redactie, Rijksstraatweg 92a;
Primera de Postkoets, Waterstraat 64

3,50

Millingen a/d Rijn:

4,50

4,00

Atelier Mimi, Heerbaan 174a (zijkant huis)

5,00

Leuth:

Burgers Mak. / Ass. Bredestraat 2

5,50

Groesbeek:

Schoenmakerij Groesbeek,  Groesbeek

6,00

Private

Rozetjes
Wie houdt van schoonmaken? Huishoudelijke hulp
gezocht voor huis en kantoor, één middag per week
in Beek. Tel. 024-6843533
of mail info@derozet.nl

Let : niet voor zakelijke- of familieadvertenties
2,50
op

piano
lessons
in Cleve,
music theory
lessons included.
For beginners as well
as for advanced.
Tel.: +49 175 329 0791

Gevraagd:
alle soorten luchtdrukwapens
(oud/gebruikt), ongeacht de
staat, tevens onderdelen etc.

c.v. installaties, zonne energie, warmte pompen,
sanitaire installaties, airco, water- en gasinstallaties,
dak- en zinkwerk

Geert Verriet
T. 06 - 5394 6049
Th. Moers Kunststoffen e.K.
uit Kleve, repareert ook uw
terrasoverkapping, carport,
vervangen van kanaal- en
dakplaten, PVC dakgoten en
toebehoren, incl. montage en
afvoer van oude platen
Snel en voordelig
Tel. 0049 2821 98496

s- en
Nieuw ieblad
ent
Advert

Botsestraat 14b, 6578 JB Leuth
 Tel. 024-3738441
website: w w w . w w i n s t a l l a t i e s . n l
Gevr. Sloopbrommers,
sloopfietsen, oud ijzer, enz.
Tel.: 024-3779474

500 gram

Hamlappen en poulet

500 gram

Verse kipdrumsticks

500 gram

Saksische
smeerleverworst

100 gram

Gebraden gehakt

100 gram

€ 4.25
€ 4.45

€ 2.75
€ 0.89
€ 1.09

Heerbaan 132 Millingen a/d Rijn

DE ROZET

Aktie geldig 6 - 15 februari

C a t e ri n g

zoekt voor Duitsland (regio Kranenburg - Kleve) een:

S a l a d e s, b u f f e t t e n ,
Gourmetten en BBQ

Advertentieverkoper

Tel: 06 - 5120 2977

Wij zoeken iemand:
• met Duitse taalvaardigheid (en liefst ook nederlands)
• in bezit van een auto
• bij voorkeur met verkoopervaring
• die goed bekend is met het gebied
• met interesse in je a.s. klanten
• en met affiniteit met De Rozet

Bezorgers gezocht
voor De Rozet
in

Wij bieden: vergoeding op basis van provisie

Hoveniersbedrijf
en bestratingen

Reacties met c.v. naar: info@derozet.nl

De Rozet sucht für Deutschland (Region Kranenburg - Kleve)
einen:

Schouderkarbonade

Groesbeek

Bezorgdienst Elyseese Hof
Richard Moleman,
tel. 06-23502075

Meidoornstraat 10
Beek-Ubbergen
06-46 3732 26
info@bersontuinen.nl

bezorgdienstderozet@gmail.com

Anzeigenberater / Werbeverkäufer
Wir suchen jemanden:
• mit Deutschkenntnissen (und vorzugsweise auch Niederländisch)
• im Besitz eines Autos
• vorzugsweise mit Vertriebserfahrung
• der mit der Gegend bestens vertraut ist.
• mit Interesse an der Kundschaft
• und mit einer Affinität zu der Zeitung De Rozet......

Exclusief uw flyer
of folder mee in de
volgende Rozet?
Nu ook in Groesbeek
Mail dan naar:

Sidone Korse & Eveline de Lange

bezorgdienstderozet@gmail.com

of bel 06-23502075

Wir bieten: Nebenjob für Rentner
Gehalt auf Provisionsbasis
Vollständige Bewerbung an: info@derozet.nl
Palsstraat 36 y 6566 WZ Millingen aan de Rijn y 0481 - 35 49 28 y www.limesuitvaartzorg.nl
De Rozet is een onafhankelijk en gratis Nieuws- en Advertentieblad dat sinds 1987
eens in de 14-dagen huis-aan-huis wordt verspreid in de gemeente Berg en Dal
(Millingen aan de Rijn, Kekerdom, Leuth, Erlecom, Ooij, Persingen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
Heilig Landstichting, Groesbeek, De Horst, Breedeweg), Nijmegen-oost
en in Duitsland in Wyler, Zyfflich, Bimmen, Keeken en Kranenburg

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Meijer en ten Hove Uitvaartverzorgers
Crumpsestraat 8
6566CV Millingen aan de Rijn

06-34045001 0481-358663
www.uitvaartmillingen.nl

NATUURSTEENBEDRIJF

G. van Leeuwe b.v.
sinds 1926
Grafstenen, sierurnen en bouwwerken
Wij leiden u graag eens rond in onze showroom en werkplaats!
Tarweweg 15
6534 AM Nijmegen
tel. 024-3774776
www.gvanleeuwe-natuursteen.nl
info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
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Afgelaste activiteiten en anders nieuws inzake Corona
De bedoeling van deze pagina was om u een snel overzicht te geven van afgelaste activiteiten in verband met het Coronavirus.
Door de maatregelen van het kabinet afgelopen zondag lijkt dat overbodig.
Vrijwel alles is namelijk afgelast.
Op deze pagina daarom een kort overzicht van de maatregelen en een overzicht van maatregelen die u misschien niet verwacht had.

Tekeningen: Susan & Ella
Tekst:
Hans

Landelijk gesloten tot 6 april
- scholen, kinderopvang, universiteit, met uitzondering voor opvang van leerlingen, die ouders hebben in ‘noodzakelijke’ beroepen, zoals zorg, vervoer en
distributie, hulpdiensten, etc.
- musea, theaters, concertgebouwen
- sportverenigingen, clubhuizen, sport- en fitnessclubs, sauna’s etc
- café’s, restaurants, koffieshops (met uitzondering van hotels)
- bibliotheken

Regionaal afgelast
- kerkdiensten (zie de kerkpagina)
- sportwedstrijden
- tot 1 april gaat het beweeguur op woensdag in de beweegtuin Ooij niet door
-sportpark de Hove in Millingen is gesloten, dus ook de activiteiten van de
beweegtuin vervallen
Via Natura. De voorlichtingsbijeenkomst van Via Natura “Wildcamera, zoogdieren in je achtertuin” op 18 maart is afgelast. Het afgelopen jaar hadden 45 inwoners van de gemeente een wildcamera voor een aantal weken in hun achtertuin. De
voorlichtingsbijeenkomst zal op een later tijdstip worden gehouden
Humanistisch Verbond. De Lezing “Humanistische uitvaartbegeleiding”, georganiseerd door het Humanistisch Verbond, afdeling Nijmegen en Omstreken,
gepland voor 20 maart in restaurant Groenewoud, gaat niet door.
Carnavalsoptochten. De vier, voor komend weekend, geplande carnavalsoptochten zijn ook afgelast: de twee uitgestelde optochten in Ooij en Leuth en de verlichte optochten in Groesbeek en Millingen
Alfa Laval Stevensloop afgelast. NIJMEGEN – De Alfa Laval Stevensloop op
21/22 maart gaat dit jaar niet door. De organiserende Stichting Zevenheuvelenloop
onderzoekt de komende week de mogelijkheden om de ingeschreven deelnemers
tegemoet te komen.
Annulering bingo Zonnebloem. BEEK. Uit voorzorg in verband met het coronavirus, gaat de bingo van 21 maart in het kulturhus in Beek helaas niet door. We
gaan er vanuit dat de volgende bingo wel doorgaat.

Repair- en Internetcafé in Millingen van zaterdag 28 maart gaat niet door!
Door de landelijk vastgestelde richtlijnen omtrent het coronavirus gaat het repairen internetcafé van zaterdag 28 maart niet door. Graag zien wij u op zaterdag 25
april 2020! Het Repair- en Internetcafé is een initiatief van Stichting Welzijn
Ouderen Millingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, tel.0481-431105 of mail swom@hetnet.nl
Jaarconcert Edelweisz in Berg en Dal
In het eerste weekend van maart startte Muziekgezelschap Edelweisz de donateursactie van dit jaar. Hiervoor bezorgden de leden huis aan huis brieven waarin
de inwoners van Berg en Dal werden uitgenodigd voor het jaarconcert “In vrijheid
kiezen” op zaterdagavond 4 april.
De uitbraak van het coronavirus zorgt er voor dat wereldwijd activiteiten niet door
gaan. Ook Muziekgezelschap Edelweisz besloot volgens de nieuwe richtlijnen van
het RIVM deze maand niet meer bij elkaar te komen voor de repetities. Het jaarconcert van zaterdag 4 april is afgelast. Zo gauw de ontwikkelingen het toelaten
wordt hiervoor een nieuwe datum gezocht en wordt dit gecommuniceerd via kranten en social media.
Themaconcert It’s Showtime van fanfare Wilhelmina afgelast
Helaas heeft het bestuur van Fanfare Wilhelmina moeten besluiten het themaconcert op 4 en 5 april 2020 niet door te laten gaan ivm het coronavirus. Heeft u al
kaartjes gekocht, deze blijven geldig, want er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe
datum gepland worden! Op hopen op Uw begrip. Blijf op de hoogte via www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl
Schutterij BUB Beek
I.v.m. het Coronavirus gaat alle horeca voorlopig dicht t/m 6 april. Schutterij
B.U.B heeft daarom besloten dat het ledenontbijt en de ALV op 5 april niet doorgaan. Over een eventuele nieuwe datum zullen wij u t.z.t. informeren.

Spinningsensation Team Alpe Du’7 zaterdag 21 maart afgelast.
John Lennon Exposé uitgesteld tot najaar. GROESBEEK. We hebben besloten
om het prachtige Exposé over John Lennon op zaterdag 21-3 in de Historische
kerk aan de Groesbeek uit te stellen tot het najaar!! De presentatie van Jan van
Ramshorst in woord beeld en geluid, kan altijd rekenen op een heel grote opkomst;
daarom hebben we niet langer gewacht en nu besloten het exposé te verplaatsen.
We zoeken momenteel al een datum in het najaar.
Dries in de Mooie Waard, Millingen. Er wordt gezocht naar een vervangende
datum in het najaar. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Ticketkopers zijn via
mail op de hoogte gebracht. Reeds gekochte tickets blijven geldig.
Zalmpodium. MILLINGEN. Zalmpodium concert “Inter-mezzo” ( zondag 22
maart) is uitgesteld. Na overleg met beide spelers van “Inter-mezzo” heeft de organisatie van het Zalmpodium besloten om hun concert op zondag 22 maart in het
Zalmkerkje in Millingen niet door te laten gaan vanwege alle commotie rondom
het coronavirus. Voorlopig hebben we als nieuwe datum zondag 13 september
ingepland. Hopelijk kunnen we dan alsnog “viruszorgenvrij” genieten van dit
mooie concert.
Concertserie Beek op 22 maart, Bartholomeuskerk afgelast
Dansavonden in OBG afgelast voor de maand maart!!
Topkapellenfestival Groesbeek. Gezien de omstandigheden dat de virus verspreiding toeneemt en o.a. in Brabant het advies is gegeven om alle sociale activiteiten te mijden voor minimaal een week en wij vanuit die regio de deelnemende
orkesten komen en een groot deel van de bezoekers, kunnen wij het bij ongewijzigde omstandigheden niet voor onze verantwoording nemen om het festival op 22
maart door te laten gaan. Fanfare Wilhelmina betreurt het dat wij geen ander
besluit kunnen nemen. Dat is heel erg jammer, maar als een bezoeker of deelnemer er ernstige gevolgen van zou kunnen gaan ervaren willen en kunnen wij niet
voor onze verantwoording nemen. Fanfare Wilhelmina Groesbeek hoopt dat een
ieder begrip kan opbrengen voor deze vervelende beslissing.
Muziekmarkt in De Slenk. De geplande muziekmarkt in dorpshuis De Slenk in
Groesbeek op zondag 22 maart gaat niet door. De Slenk is sowieso tot nader order
gesloten. http://www.dorpshuisdeslenk.nl/
Expositie Inge Winter. in Kerkje van Persingen op 21 en 22 maart is afgelast
Een dorpsbijeenkomst op 25 maart in Berg en Dal is geschrapt. In dorpshuis
Kerstendal stond een inwonersbijeenkomst over de dorpsagenda op de agenda.
Gemeente Berg en Dal
-Het kennisevent ‘Toegankelijkheid en Toerisme’, georganiseerd door de gemeente op 26 maart gaat niet door.
-Ook de onthulling van het evacuatiemonument bij de Thornsche Molen en de
opening van de wandelroute op 20 maart zijn afgelast.
Lanco modeshow KBO Berg en Dal. In verband met de nieuwe richtlijnen van
Het RIVM en de KBO Gelderland gelasten wij de geplande LANCO MODE
Show van 27 maart in Kerstendal af. Misschien volgt een nieuwe datum in een
later stadium dit voorjaar nog. Bond van Ouderen, KBO Berg en Dal
Kleding- en speelgoedbeurs, Millingen aan de Rijn gaat niet door
We hebben besloten de beurs van 28 maart geen doorgang te laten vinden. Voor
informatie over de volgende beurs op 26 september raadpleeg regelmatig onze site.
Met vriendelijke groeten, Stichting Beurs voor een Kind

Boek & Buffet Kekerdom afgelast
Gezien het toenemende aantal besmettingen in ons land vinden wij het niet verantwoord om Boek & Buffet doorgang te laten vinden, 9 april in Kekerdom. We
stellen de bijeenkomst daarom tot nader bericht uit.
Passieconcert Wyler 10 april gaat NIET door.
Op Goede Vrijdag 10 april zou het Sankt Cäcilienchor uit Wyler haar
Passieconcert geven. In verband met het Coronavirus gaat het concert echter NIET
door. Het koor vindt het ontzettend jammer, maar gaat ervan uit dat de concertbezoekers begrip hebben voor dit besluit.
Stabat Mater Berg en Dal
Het concert van vrouwenkoor Les Etoiles op Goede Vrijdag 10 april is afgelast

Tijdelijk geen vervoer
Stichting Welzijn Ouderen
Millingen!

De Telefoonlijn is niet
besmettelijk

Door de landelijk vastgestelde richtlijnen omtrent het coronavirus heeft het
bestuur van SWOM besloten om in
ieder geval tot eind maart geen personen te vervoeren.
Wij volgen het nieuws op de voet en
zullen weer gaan rijden als de situatie
het toelaat.
Bestuur SWOM

Veel kwetsbare mensen durven de deur
niet uit vanwege de kans op besmetting
met het Coronavirus. Naar de bridgeclub, een kopje koffie drinken bij de
lunchroom en zelfs boodschappen doen
zit er dan ook even niet in voor deze
groep mensen.

Havo niet naar
Malawi
Twintig leerlingen van Havo Notre
Dames des Anges zouden afgelopen
weekend met begeleidende leerkrachten voor twee weken naar Malawi
gereisd zijn in het kader van de scholenband met een school aldaar.
Afgelopen vrijdag werd het besluit
genomen om niet te gaan. De leerlingen
en leerkrachten zouden in Malawi eerst
twee weken in quarantaine moeten, net
zo lang als de reis zou duren.
Eén van de leerkrachten die mee zou
reizen vertelde dat iedere leerling een
jaar gespaard, gewerkt en acties georganiseerd had om de €2000,- kostende
reis bij elkaar te sprokkelen, zodat ze in
Malawi ontwikkelingshulp konden bieden. Dat geld zijn ze nu kwijt... Heel
triest.
Leerlingen en ook ouders reageerden
geëmotioneerd op het besluit, al was er
natuurlijk wel begrip voor, zeker gezien
de maatregelen die nu wereldwijd worden getroffen tegen corona.

En zelf durf je nu ook even niet langs te
gaan bij je gehandicapte zusje of je
lieve oude oma. Heel begrijpelijk en als
co-creatie Samen is niet alleen, snappen we dat gevoel. Wel doen we een
oproep om juist deze mensen even te
bellen. Dat ene bezoek van jou was
namelijk een hoogtepunt van de dag.
Om het gevoel van eenzaamheid te verkleinen is het goed om de telefoon op te
pakken en op die manier in contact te
blijven.

Vraag je buren of zij extra
boodschappen nodig hebben
Veel kwetsbare mensen durven de deur
niet uit vanwege de kans op besmetting
met het Coronavirus. Naar de bridgeclub, een kopje koffie drinken bij de
lunchroom en zelfs boodschappen doen
zit er dan ook even niet in voor deze
groep mensen.
Helpt u een handje mee? Vraag eens
aan uw buren of ze iets nodig hebben
van de winkel? U zult immers zelf ook
boodschappen moeten doen.
De co-creatie Samen is niet alleen uit
Berg en Dal doet deze oproepjes.

Seniorenvereniging
Kekerdom
Het bestuur van de Seniorenvereniging
Kekerdom heeft ivm het heersende
corona-virus besloten ALLE activiteiten te annuleren, ook de seniorengymnastiek en het koersballen.
Wij zijn ons bewust van de vervelende
gevolgen van deze maatregel en hopen
dat we de normale gang van zaken snel
weer kunnen hervatten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Aloys Wilmsen

Senioren Leuth
In overleg met KBO-Gld en KBO-Unie
hebben wij besloten dat alle activiteiten
van onze vereniging minstens tot 01
april 2020 afgelast worden.
Dit houdt in dat de wekelijkse activiteiten, zoals de dinsdagmiddag gym het
woensdagmiddag koersballen de donderdagmorgen gym en het donderdagmiddag biljarten NIET doorgaan.
Ook wordt de jaarvergadering, welke
gepland stond voor maandag 23 maart
2020, uitgesteld naar een nader te bepalen datum.
Zodra de overheid groen licht geeft,
gaan alle wekelijkse activiteiten weer
beginnen.

Schutterij
Eendracht Ooij
Op advies van de overheid, de
Federatie en de Kring zullen alle activiteiten van Schutterij Eendracht tot
nader order worden stil gelegd ivm het
COVID-19 (Corona) virus. Op 1 april
heeft het hoofdbestuur een bestuursvergadering, in deze vergadering zal bekeken worden hoe verder te gaan.

Polderkamer in
Ooij gesloten
Ook de Polderkamer, de huiskamer in
dorpshuis de Sprong in Ooij is morgen
gesloten. Er zullen dus geen maaltijden
op woensdag en vrijdag meer worden
bereid. Ans Lukkassen zal in ieder
geval woensdagmorgen nog aanwezig
zijn om mensen op te vangen die het
niet mee gekregen hebben maar misschien is het handig om bekenden in te
lichten die geen internet hebben.

Schuttersgenoot
schap O.E.V.
MILLINGEN. Door de landelijk vastgestelde richtlijnen omtrent het coronavirus heeft het bestuur besloten om in
ieder geval t/m 31 maart alle activiteiten stop te zetten.
Dit houdt in de wekelijkse schietavonden zowel senioren als jeugd, oefenavonden, trainingen van majorettes,
vergaderingen, bingo’s en uitwisselingen met andere verenigingen.
Helaas voor onze jeugd die gezamenlijk een uitje hebben gepland op 29
maart. Dit zal ook niet doorgaan. We
zullen te zijner tijd bekijken wanneer
het wel kan plaats vinden.
Wij blijven het landelijk nieuws en het
RIVM volgen en zullen voor eind
maart laten weten hoe het verder gaat
met onze activiteiten.
Ook hopen wij dat uw allen hiervoor
begrip heeft.
Met vriendelijke schuttersgroet.
Michael Makaaij, Voorzitter O.E.V.
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Miss Beauty of Gelderland
Nijmeegse Charmaine (oorspronkelijk
afkomstig uit Breedeweg) is Finalist van
de Miss Beauty of Gelderland verkiezing en zet zich in voor LINDA.FOUNDATION
Miss Beauty of the Netherlands zet zich
elk jaar in voor een goed doel.
Miss Beauty of the Netherlands is de missverkiezing van Nederland met 12 provinciale voorverkiezingen en provinciale missen. Miss Beauty of the Netherlands heeft
3 hoofdwinnaressen: Miss Beauty of the
Netherlands & Miss Intercontinental
Netherlands (19 tm 27 jaar) en Miss Teen
of the Netherlands (15 tm 18 jaar).
Miss Beauty of the Netherlands staat voor
de krachtige jonge vrouw die straalt van
binnen en daardoor ook van buiten. Deze
jonge vrouw houdt van Beauty, Fashion,
Social Media & Sports.
Er kan gestemd worden tot vrijdag 27
maart 23:59 uur! De finale van Miss
Beauty of Gelderland, die 28 maart zou
plaatsvinden is vanwege het coronavirus
nu uitgesteld tot 16 mei in Theater de
Hanzehof in Zutphen.
De Nijmeegse Charmaine Gemin is finalist van de Miss Beauty of Gelderland verkiezing. Samen met de overige 18 finalis-

ten zet zij zich in voor de LINDA.FOUNDATION.
1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op
in armoede. Dat kan betekenen dat je niet
kunt sporten, geen lekkere warme jas hebt
en nooit op vakantie gaat. Omdat kinderen
nooit verantwoordelijk zijn voor de financiële problemen, maar er wel onder lijden,
willen wij ze een steuntje in de rug geven.
Help je mee? Dat kan door met een actie
geld in te zamelen voor de LINDA.foundation.
Door te doneren dragen wij hier samen
aan bij. Alle beetjes helpen. Een van de
donateurs is Frank Wolf van het
Nijmeegse restaurant Vurrukkulluk.
Wilt u ook doneren ga dan naar:
https://www.actievoorlindafoundation.nl/a
ctie/charmaine-gemin
info over de miss verkiezing kan je via
deze link vinden:
https://missbeautynetherlands.com
Daar kan je ook stemmen op de kandidaten!
Je kan Charmaine dus op twee manieren
steunen:
doneer
voor
de
Linda.Foundation en bezorg haar stemmen
voor de Miss-verkiezing.

Nieuw in Kleef:
Elements - badcomfort in optima forma
KLEEF. Wie droomt er nou
niet van een prachtige badkamer met alles erop en
eraan? Bij Elements in Kleef
bent u aan het juiste adres
voor alles wat uw hartje
begeert. Onze specialisten
helpen u met het vinden van
de beste oplossing, die helemaal past bij uw situatie en
uw wensen.
In onze nieuwe vestiging
voelt en beleeft u direct al
het weldadige comfort van
ons aanbod. Hier kunt u
wegdromen en zich laten
inspireren. In overleg met
onze medewerkers kunt u uw
wensen en voorkeuren
bespreken. En hebt u een
keus gemaakt, dan zorgen
wij ervoor dat een van onze
collega-installatiebedrijven
bij u in de buurt (ook in
Nederland) alle verdere
Bij Elements is de klant koning. Van losse onderdelen tot complete badkamerinrichtindetails met u bespreekt.
Bij Elements is de klant gen, Elements heeft op al uw vragen en wensen de juiste oplossing.
koning. Wij zorgen ervoor
dat al uw badkamer wensen en dromen werkelijkheid atief mee, en verrassen met nieuwe ideeën en moderne
worden. Van losse onderdelen tot complete inrichtingen, designs. Elements, Nosenhof 1, 47533 Kleve, 0049 2821
Elements heeft op al uw vragen en wensen de juiste 99792-30.
oplossing. Rekening houdend met ieders wensen en financiële mogelijkheden bieden wij topkwaliteit, denken cre- Kijk voor een impressie op www.elements-show.de.

Bij elke APK een donatie aan verkeersslachtoffers
CarProf Thijs Leenders Groesbeek doneert €0,50 bijdrage bij elke APK

Frank Wolf van Vurrukkulluk en Charmaine

Foto: Henk Baron

CarProf Thijs Leenders Groesbeek is partner geworden
van Fonds Slachtofferhulp. Samen met plus 70 onafhankelijke autobedrijven hebben zij, onder de paraplu van
hun garageformule CarProf, een APK-actie aangekondigd. Klanten die hun auto voor een APK bij een CarProf
brengen, steunen daarmee direct het goede doel. Met deze
APK actie willen alle CarProf autobedrijven gezamenlijk
nog meer bijdragen aan de verkeersveiligheid in
Nederland.
Thijs Leenders van CarProf Thijs Leenders Groesbeek:
“Wij staan voor kwaliteit. Onze monteurs doen er elke dag
alles aan om auto’s goed en veilig de weg op te laten gaan.
Zo kan een autoband met voldoende grip bij een noodstop
het verschil maken tussen wel of geen
botsing. Vanuit onze vakkundigheid zetten wij ons volledig in voor de veiligheid
van onze klanten en andere verkeersdeel-

nemers. Met deze APK-actie willen we een stap verder
gaan, namelijk steun bieden wanneer het op de weg in een
verkeerssituatie misgaat. Via Fonds Slachtofferhulp kunnen wij verkeersslachtoffers ondersteunen op praktisch,
emotioneel, financieel en juridisch vlak.”
50 eurocent per APK
Van elke uitgevoerde APK dragen alle CarProf autobedrijven in Nederland € 0,50 af aan Fonds Slachtofferhulp. De
donaties zijn specifiek voor TrafVic-Kids. Dit project
biedt specialistische hulp aan kinderen die nabestaande of
slachtoffer zijn door een verkeersongeval. Met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van (online)
therapie aan kinderen die worstelen met psychische,
sociale en gedragsmatige klachten. Elke maand zal op
www.carprof.nl/fondsslachtofferhulp een nieuwe tussenstand staan van het opgehaalde bedrag.

T 024 - 675 48 11
E info@klussief.nl
W www.klussief.nl

Allround werkzaamheden

te
Op kor
termijn
kbaar
beschi

werkzaamheden
Ook
voor kleine klussen in huis!

Stalhouderij
Binnen
24 uur
reactie

Vervanging kraan

Kasteelsche Hof

Huifkartochten / Trouwvervoer / Ponyrijden
Specialistische dagbesteding en individuele begeleiding
Hezelstraat 26a, 6576 JN Ooij
www.kasteelschehof.nl

Hang en sluitwerk ( cilindersloten)

Telefoon 024-663 1272
info@kasteelschehof.nl

Verlichting binnen & buiten
Reparatie toilet
Reparatie keukenkasten
Ophangen van schilderijen, TV’s etc.
Leggen van vloeren
PVC en laminaat

Schilderen
& Behangen

•
•
•
•
•

Geen voorrijkosten

Scherpe
prijzen!

Kozijnen
& Ramen

Levering
tegen
fabrieksprijzen!

Lieskes Wengs 10 - 6578 JK Leuth - 06-53208075 - info@kuijpersgrondwerken.nl

www.kuijpersgrondwerken.nl

Schilderwerk binnen & buiten
Behangen

#

+
-

Weijers
%

Met zorg voor en bescherming
van, uw spullen in huis.

Renovatie
van
Renovatieof
ofvervanging
vervanging van
kozijnen,
geleverd
met
minimaal
kozijnen, geleverd met minimaal
dubbel glas (engeriebesparend).
dubbel glas (energiebesparend).

Verhuur materieel grondwerk
Bestrating en sierbestrating
Grondwerken (wegen)bouw
Rioleringswerkzaamheden
Tuinaanleg

administratieve dienstverlening

Voor uw boekhouding,
jaarrekening en belastingen
Theo Weijers
Pastoor Smuldersstraat 4
6576 DE Ooij

M 06 - 15 44 51 29
E info@weijersad.nl
I www.weijersad.nl

Jeugd & Jongeren

INGEZONDEN
BRIEVEN

Kinderrevalidatiespeeltuin
geopend in de St. Maartenskliniek
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Jonge dj, Robin van Rijsbergen,
staat op Defqon.1

‘Dit is echt een droom van mij’

DE

REDACTIE NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN BRIEVEN

Vrijheid
Jullie “De Rozet” vind ik, of zelfs wellicht, is een non plus ultra onder al die
gratis huis-aan-huisjournalistiek. Ik
schreef dat jullie al toen ik kennismaakte met zo’n heel bijzonder en
andere opzet en realiseren in dit genre.
En nu wil ik graag even reageren op
jullie uitnodiging om mee te denken
over “Vrijheid” - maar gewoon “onder
ons” - en ik vind dat provincie
Gelderlandformat niets voor mijzelf.
Dan vrees ik te belanden in een kakelarij over “vrijheid”, zoals ons wordt
wijsgemaakt hoe of wat en waar “vrijheid” is.
Over “vrijheid” denk ik al na sinds 4045 en de jaren daarna in de vorige
eeuw, omdat ook en juist toen het
begrip “vrijheid” tot een orgie van
mindfucking evolueerde in een zeer
vruchtbaar klimaat daarvoor: oorlog.
En waar en wanneer oorlog, daar sneuvelt “vrijheid” als eerste, heet het en dát
door alle eeuwen heen bewezen, doet
een denkend mens gelden voor minstens twee. Máár..., ons CBS (Centraal
Bureau voor Statistiek) stelde vast:
80% van alle mensen denken nooit en
de overige 20% min of meer...
Dit klinkt dus niet echt bemoedigend
en is al een garantie voor onbegonnen
werk van de provincie Gelderland dat
een peilingen van “wat het besef van
vrijheid tegenwoordig “voor ons” betekent....”
Sinds 1945 is Europa onderworpen
door en aan Amerika, onze bevrijding
is nog lang niet aan de orde, zo al nog
ooit, nu wij, Nederlanders, ons eigen
land kwijt zijn door toedoen van
wie/wat wij als “bevrijders” moeten
zien en om aldus te blijven zien, wordt
er van alles bij bedacht, vanwege de
“onschatbare waarde” van ons juiste
“besef”, of dat nu van vrijheid of wat
ook is.
Vrijheid bestaat slechts op het terrein
van ons denken, áls vrijheid de kans
krijgt zich in ons denken te vestigen
althans. En juist dat moet ten allen tijde
worden voorkomen, dan niet uitgeroeid.
Gelderland zwemt in balen slappe was.
Het zou een beter idee zijn om een
input van de bevolking op dit terrein
wat orde op zaken laten stellen, pragmatisch, in plaats van gratuite luchtvietserij.

Foto: Henk Baron
De nieuwe kinderrevalidatiespeeltuin
in/bij de Sint Maartenskliniek te
Ubbergen is maandag 9 maart feestelijk
geopend. Het is een speelwalhalla
geworden voor (revaliderende) kinderen van de Sint Maartenskliniek. De
feestelijke oplevering gebeurde samen
met Stichting “Mijn Liefste Wens”, die
er ook al voor gezorgd hebben dat er
iets dergelijks is gekomen bij het
Radboudziekenhuis en het CWZ in
Nijmegen. Deze Stichting ondersteunt
projecten van ziekenhuizen in
Nijmegen om de zorg voor kinderen
aangenamer te maken.
Bij de opening waren ook de peuter-

groepen en hun ouders aanwezig en het
was gelijk al een drukte van belang met
een kakofonie aan kindergeluiden. De
speeltuin is geschonken door de
Stichting Mijn Liefste Wens en dit was
het begin van de samenwerking met de
Sint Maartenskliniek. Met de komst
van de speeltuin vinden therapieën ook
in de buitenlucht plaats. Een van de
peuters hing bestuurder Theo Schipper
van de Stichting de burgemeestersketting om, waarna hij benoemd werd tot
de burgemeester van de speeltuin.
De Stichting Mijn Liefste Wens kan
overigens nog heel veel donateurs
gebruiken of wordt vriend van de
Stichting.

Stichting Speelvoorzieningen
Leuth verkoopt paaseitjes
Wij, de dames van Stichting
Speelvoorzieningen
Leuth, gaan de komende
weken in het dorp langs
de deuren om paaseitjes
te verkopen. De zakjes
zijn 1 euro per stuk. De
opbrengst komt ten goede

aan kinderactiviteiten in speeltuin “De Rollebol.” Dat zijn
het paaseieren zoeken en de
buitenspeeldag in juni.
Helpt u ook mee? Alvast
bedankt!
Vragen? Mail ons op:
StSpeelVLeuth@outlook.com

Opnieuw bushokje vernield in Ooij
OOIJ. Nadat begin dit jaar en vaker
daarvoor het bushokje (Abri) bij dorpshuis De Sprong aan de Prins
Bernhardstraat het moest ontgelden
met ingegooide ruiten, was vrijdagavond of nacht 13 maart de Abri aan de
Nassaustraat aan de beurt. De achteruit

van het boshokje werd ingegooid met
vermoedelijk een vol limonadeflesje
dat als getuige achterbleef. Dat zorgde
voor een schadepost voor de gemeente
van rond de 1500,- euro, maar waarschijnlijk is dat nog aan de lage kant.
Foto: Bert Roodbeen

Christine Brandt

Eind maart ga ik Leuth na lange tijd
verlaten. Ruim 44 jaar heb ik er
gewoond, eerst in de Pastoor van
Tielstraat, later in de Bredestraat. Het
zijn goede maar ook minder goede tijden geweest. Desondanks heb ik met
veel plezier, met name in het huis aan
de Bredestraat gewoond, waar ik jarenlang tussenpersoon ben geweest voor
de NMS, later de Regio Bank. De kantoorruimte heb ik elf jaar geleden
omgebouwd tot een appartement /
B&B waar veel wandelaars en toeristen onderdak vonden.

Omdat het voor mij onmogelijk is om
van iedereen die ik ken afscheid te
nemen doe ik dat via deze weg.
Wellicht komen we elkaar nog een keer
tegen, Velp is niet het einde van de
wereld.
Ook wil ik de nieuwe bewoners, Roel
van Kuetsem en Lonneke Verbeet met
hun tweeling Fabian en Tobias veel
woonplezier in het huis en Leuth toewensen.
Het ga jullie goed!
Gosien Huisman

Binnen acht maanden is Ephoric
schijnbaar uit het niets de grond uit
geschoten. Hierbij ligt wel de nadruk
op ‘schijnbaar’, want Robin heeft niet
stilgezeten. Nummer na nummer werd
in razend tempo uitgebracht en zijn
nieuwste plaat ‘Siren’ heeft zelfs een
47e plek behaald in de ‘Hardstyle Top
100’. Dit harde werk werd beloond
toen hij te horen kreeg dat hij op 27
juni op Defqon.1 mag draaien.
Vanuit de studio in zijn slaapkamer
bedenkt de jonge producer de ene na de
andere melodie en is hij vaak tot diep in
de nacht bezig om dit tot weer een
nieuw nummer te verwerken. ‘Ik ben
pas acht maanden professioneel bezig
in de hardstyle scene en sinds 2012 ben
ik al bezig met draaien’, vertelt Robin.
‘Het begon op mijn kamer met wat
remixen in elkaar zetten. Ik heb nog
geëxperimenteerd met verschillende
stijlen zoals bijvoorbeeld ‘dance
muziek’. Uiteindelijk merkte ik dat
hardstyle het beste bij mij past. Na het
behalen van zijn diploma op de middelbare school, is Robin begonnen op de
Nederlandse pop academie. Sinds dit
jaar heeft hij de afwisseling gemaakt
naar het hoogste niveau en studeert hij
op de Herman Brood Academie, waar
hij meer echt zijn ding kan doen.
Door de tijd heen begon Robin zijn
werk steeds meer op te vallen. ‘Ik
mocht op privéfeestjes af en toe iets
laten horen en later uiteindelijk voor

het eerst 15 minuten in een club draaien. Toen ging het balletje langzaam rollen.’
Inmiddels draait en produceert Robin
sinds een jaar ongeveer onder de naam
‘Ephoric’. Hij wordt nu steeds vaker
uitgenodigd voor grote events, hoewel
Defqon.1 met zijn ruim 60.000 bezoekers tot nu toe wel de kroon spant. ‘Dit
is echt een droom van mij.’ Bekend
Robin. ‘Ik ging standaard elk jaar tijdens de Nijmeegse vierdaagse feesten
op de zondag naar de Matrixx At The
Park, de dag waar van allerlei hardstyle
artiesten langs kwamen om te draaien.
Daar ontdekte ik langzaam mijn passie
ervoor en ben ik er daarna continu mee
bezig geweest. Ik had toen alleen nooit
kunnen bedenken dat ik zover zou
komen als waar ik nu ben.’
Hoewel Defqon.1 dit jaar natuurlijk al
een hoogtepunt zal zijn in Robin z’n
carrière, is dit nog lang niet het laatste
wat we van hem zullen horen. ‘Muziek
is voor mij heel belangrijk. Ik vind het
leuk om mensen te entertainen en ik
hoop dat mijn muziek mensen blij
maakt. Daarnaast kan ik er ook mijn
gevoel in kwijt en wil ik dat op mensen
blijven overbrengen. Het mooiste zou
natuurlijk zijn als ik er later ook van
zou kunnen leven, want natuurlijk blijft
mijn liefde voor de muziek altijd voorop staan.’
Ephoric is 27 juni te zien en te horen op
de ‘Purple Stage’ in Biddinghuizen. De
kaartverkoop zal de komende weken
van start gaan op www.defqon1.com.
Robin geeft nog als tip mee: ‘Wees er
op tijd bij! De kaartenverkoop gaat heel
hard.’

Creatieve inzendingen over vrijheid

Euregionale Scholenwedstrijd
zet winnaars in het zonnetje

Tijd voor verandering!

Het besluit om te vertrekken heeft wel
enige tijd gekost, maar ik kijk met vertrouwen uit naar een nieuwe toekomst
in Velp waar ik een leuk huis gekocht
heb, centraal gelegen, dicht bij het station, centrum, snelweg en…mijn kinderen en kleinkinderen.

MILLINGEN. Robin van Rijsbergen, beter bekend als Ephoric, staat
op 27 juni op het grootste hardstyle
festival in Nederland: Defqon.1. Een
droom die uitkomt voor de 18-jarige
DJ.

Column
Opvoeden anno nu
De bieb Groesbeek houdt op 25 maart de avond ‘Opvoeden anno nu’ met gezinscoach Lisette Sillesen (afgelast ivm corona). In haar programmaboekje geeft de
bieb als tip het boek ‘Andere ouders doen ook maar wat’ van Annemiek Leclaire.
Ik blader wat door de stof heen. Vroeger overkwam het krijgen van kinderen ons,
nu zijn ze meer gewenst. Sommige ouders overdrijven en heten dan curling
ouders. Moeders (en gelukkig enkele vaders) stellen vragen aan deskundigen. De
problemen zijn soms van allen tijde, bijv. Hoe gaat een kind met geld om, of hoe
krijg je ze op tijd op school. Nieuwe vragen zijn : ‘Hoe krijg je ze van het
scherm,’ ‘Mag mijn zoon een rokje dragen’ en ‘Kan een ouder een kind alleen
opvoeden?’. In het algemeen draait alles om contact. Niet direct ingrijpen, maar
monitoren en zorgen dat het kind de regie over zijn/haar leven krijgt en behoudt.
En veel geduld hebben denk ik dan. Tenslotte een paar opmerkelijkheden. Een
puberdochter heeft telkens geld nodig, doordat ze rijke(re) vrienden heeft. Hier
gaan de deskundigen te weinig op in. Vind Ik. Over de schoolkeuze komt een
moeder met het overbekende, onuitroeibare cliché.‘Wij zijn niet van die ouders
die vinden dat ons kind op het v.w.o thuishoort, maar...’ Toen werd er flink op
doorgevraagd, door de pedagogen. Logisch !
Phil Poffé , Groesbeek.

Hoe zou de grensregio eruitzien als
Nederlanders en Duitsers niet in
vrijheid samen zouden kunnen
leven? Wat kunnen Nederlanders en
Duitsers van elkaar leren? En hoe
zullen de komende 75 jaar eruitzien?
Met deze en andere vragen zijn
Nederlandse en Duitse scholieren de
afgelopen weken aan de slag gegaan.
Hun ideeën hebben ze omgezet in
creatieve inzendingen, waarmee ze
aan de Scholenwedstrijd van de
Euregio Rijn-Waal deelgenomen
hebben. Deze organiseerde de
Scholenwedstrijd dit jaar onder het
motto ’75 jaar vrijheid – Leven in de
grensregio’. Nu zijn de winnaars van
de wedstrijd bekend. Ze worden de
komende weken tijdens verrassingsbezoeken van de Euregio Rijn-Waal
aan de betreffende scholen in het
zonnetje gezet.
“In totaal hebben 470 leerlingen van 20
verschillende
scholen
aan
de
Euregionale Scholenwedstrijd meegedaan”, vertelt projectcoördinator Heidi
de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal.
“De scholieren hebben in totaal 31
inzendingen over het thema vrijheid
ingeleverd.” Dat zijn voor het grootste
deel
filmpjes,
posters
en
Instagramstories. “Het thema van de
wedstrijd is zeer veelzijdig, net zoals
de uiteindelijke inzendingen”, vindt De
Ruiter. Ze spreekt haar bewondering uit
voor de kwaliteit van de inzendingen,
die door vijf deskundige juryleden zijn
bekeken en beoordeeld. Daarbij werd

niet alleen gelet op de inhoudelijke
kwaliteit en het gebruik van het thema
’75 jaar vrijheid – Leven in de grensregio’, maar ook op creativiteit, originaliteit en gebruik van de buurtaal.
Verrassingsbezoeken aan de scholen
De winnaars staan dus al vast – en ze
hebben allemaal een compliment verdiend, aldus De Ruiter: “Het was ons al
snel duidelijk dat alle scholieren veel
werk en energie in het project gestoken
hebben. De juryleden waren het desondanks snel met elkaar eens welke klassen een bijzonder goed resultaat hebben neergezet.” Er worden in totaal tien
prijzen uitgereikt: voor de drie beste
inzendingen uit Nederland, de drie
beste inzendingen uit Duitsland, de drie
beste inzendingen van Nederlandse en
Duitse partnerscholen én een extra
prijs. De winnaars ontvangen mooie
geldprijzen voor de hele klas.
De winnaars worden allemaal persoonlijk door de Euregio Rijn-Waal in het
zonnetje gezet. De komende weken
krijgen zij een verrassingsbezoek,
waarbij de scholieren de geldprijzen en
de oorkondes in ontvangst mogen
nemen. “Op deze manier proberen we
ook om nog een keer met de scholieren
in gesprek te gaan en meer over hun
drijfveren achter hun inzendingen te
weten te komen”, aldus De Ruiter.
Meer
informatie
over
de
Scholenwedstrijd is te vinden op
www.euregio.org/scholenwedstrijd.
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Albert Heijn van den Hatert
Heerbaan 99 - Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
Openingstijden: ma t/m za: 08.00 tot 20.00 uur
Zondag: 10.00 tot 18.00 uur
Online: www.ah-boodschappen.nl

2e halve prijs

Gérard Hubbers en Rob van Rooijen

Actie

Trap stofferen:

Alle Grand’Italia

Combineren mogelijk
Bijv. spaghetti tradizionali
2 pakken à 500 gram
De actieprijzen
variëren van
1.06-5.68

2.⁰ ⁸

2.⁷⁸

Voor deze aanbieding geldt: maximaal 6 kratten per klant. Voor 3 2 geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33.34% korting op de totaalprijs
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t.w.v. €6.op van
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kookboek
2 actie

2

Géro

Meubelstoffering
Vloeren - tapijt - vinyl
Raamdecoratie
Gordijnen

produc

ten.

De beste kwaliteit voor de scherpste prijs

per krat

Grolsch, Amstel
of Kornuit
pils krat
Krat 24 flesjes
à 0.3 liter
of 16 beugelflesjes
à 0.45 liter*

Alle Bavaria*

Combineren mogeljik
Bijv. blik 0.5 liter
3 blikken van  2.37 voor 1.58
De actieprijzen variëren van 0.94-27.60

4

9.⁹ ⁹

1 4.⁹⁹-1 ²⁹

3=2
Volle-kar-voordeel

Aanbiedingen geldig t/m zondag 22 maart
Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

€ 395,-!

Inclusief tapijt

Horren
In vele soorten:
Nu gratis
inmeten en
plaatsen

Exclusief uw flyer of folder mee in de Rozet?
mail naar bezorgdienstderozet@gmail.com
of bel naar 06 - 2350.2075

INFRA & MILIEU

Waterstraat 16 • 6573 AC Beek-Ubbergen • Tel. 024-6841128
www.meubelstoffeerderij-gero.nl

HUUR BIJ ONS
EEN CONTAINER!

VRIJDAG

ZATERDAG

MAART

MAART

20

21

EV-WEEKEND
VANAF

€ 489
/MND

VANAF

€ 445
/MND

OPEL AMPERA-E
60 KWH BUSINESS

VANAF

NIEUWE OPEL CORSA-E

€ 509

50 KWH EDITION

/MND

OPEL GRANDLAND X HYBRID
168 KW (225 PK) INNOVATION AUTOMAAT

KOM KENNISMAKEN MET DE ELEKTRISCHE MODELLEN
VAN OPEL TIJDENS ONS EV-WEEKEND OP 20 EN 21 MAART!

INFRAªsªMILIEUSTRAATªsªZAND/GRIND/SPLIT sªSIERBESTRATING
BODEMBEDEKKERS/VERBETERAARS sªGROENVOORZIENING- EN ONDERHOUD
AANLEG VAN TUINEN sªPROJECTEN sªASFALTERING sªCONTAINERSERVICE
TRANSPORT sªRIOOLAANLEG sªSLOOP- EN STRAATWERKEN
AFVAL- EN REINIGING sªGROND-,WEG- EN WATERBOUW

T 0481 82 02 06 INFO@ROWILL.NL WWW.ROWILL.NL MOLENVELD 22 MILLINGEN A/D RIJN

Tiel, Franklinstraat 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg 301, (024) 350 3000
Culemborg, Rolweg 45, (0345) 47 09 60
mulders-opel.nl
Gewogen gecombineerd verbruik en CO2-uitstoot Corsa-e en Ampera-e: Elektriciteitsverbruik (WLTP) 16,5 - 16,7 kWh/100 km; Actieradius (WLTP) 337 - 423 km. Gewogen gecombineerd
verbruik en CO2-uitstoot Grandland X Hybrid: Elektriciteitsverbruik (WLTP) 16,1 kWh/100 km; Pure Electric Range (WLTP) 60 km; liter/100 km 1,7; km/liter 58,8; CO2-uitstoot 37 gr/km.
Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden en 10.000 km/jaar. Alle bedragen zijn maandtarieven inclusief btw. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken en opties tegen meerprijs bevatten.
Kijk voor gedetailleerde actie-en verkoopvoorwaarden op www.opel.nl.

C U LT U R E E L

Kekerdom in
bange dagen
Precies 75 jaar geleden werd historie
geschreven in Kekerdom.
In de avond van 8 februari 1945 ging
Operatie Veritable van start en de
Canadese militairen trokken met hun
amfibievoertuigen van Erlecom richting de Driedijk. De amfibievoertuigen
waren nodig omdat de Duitsers de dijk
hadden opgeblazen en door het opkomende hoogwater de polder onder
water liep. De Canadezen hadden als
opdracht mee gekregen om die nacht de
Zandpol en Kekerdom te ontzetten. Op
9 februari in de vroege ochtend bereikten ze Kekerdom en joegen de laatste
Duitsers ons dorp uit. Bij die nachtelijke bevrijdingsactie kwamen negen
Canadese militairen om het leven.
Nu, 75 jaar later, herdenken we op verschillende manieren wat er zich destijds heeft afgespeeld. In het
Kekerdomse Kulturhus zijn bijzondere
herinneringslijsten gemaakt en zijn we
volop bezig om boeken met
Kekerdomse oorlogsherinneringen uit
te brengen. Het boek met Leuthse oorlogsherinneringen is al uitgebracht en
te koop in onder andere de Primera in
Millingen en Beek. Ook Millingen
brengt een boek uit met oorlogsherinneringen: deze boekpresentatie zal eind
april plaatsvinden.

Ouwe Koeien uit de sloot
Terug naar 'Heilig Land Stichting'...
Zondagavond 22 maart om 19.00 uur
zendt Omroep Berg en Dal de eerste
aflevering uit van ‘Ouwe koeien uit de
sloot'.
De kijker wordt in het verhaal meegenomen naar het jaar 1925. Het devotiepark ‘Heilig Land Stichting’ bestaat
dan bijna 15 jaar. Die beginjaren van
het rooms-katholieke park waren verre
van vredelievend...
In de aflevering 'En zó is 't!' ziet u waar
Boerke Peters gek van werd en hoe
mevrouw Vroomans-Leclercq het
onderspit delfde.
Kunt u Omroep Berg en Dal niet ontvangen, kijk dan live via www.omroepbergendal.nl.
Donderdag 26 maart om 16.00 uur
wordt de half uur durende film herhaald.

Singer-Songwriter-Contest Culucu
Op vrijdag 20 maart (onder
voorbehoud) vindt de vijfde
jaargang van de Singer
Songwriter Contest plaats
in het cafe / cultuurcentrum
„Culucu“ in Rindern. Dit
evenement verrast ieder
jaar weer met optredens van
bijzondere en soms buitengewone muzikanten.

Het internationale karakter
van dit evenement, de verschillende muziekstijlen en
de intieme atmosfeer van de
Klever
muziektempel
Culucu zijn de ingredienten
voor een gedenkwaardige
muziekavond.
Singer Songwriter Contest
Culucu is een intitatief van „Festival in
Zyfflich“
Culucu
Hohe Strasse 123, Rindern DE

Kunstenaars
welkom in
Kranenburg
KRANENBURG. De initiatiefgroep
‘door Burgers voor Burgers’ (von
Bürgern für Bürger) is al jaren actief als
het gaat om het aantrekkelijk maken
van het oude stadscentrum van
Kranenburg. Hiervan profiteren niet
alleen de bewoners, maar ook de vele
bezoekers van het grensstadje tussen
Nijmegen en Kleef. Toch komt de charme van het 11.000 inwoners tellende
Kranenburg onvoldoende tot uiting,
vindt de initiatiefgroep. Kranenburg
heeft echt meer te bieden dan tankstations en supermarkten.
Net als in veel andere plaatsen hebben
ook in Kranenburg kleinere winkels in
het centrum het niet makkelijk.
Leegstand is een bekend gegeven. In de
Große Straße staan op dit moment
zeven tot acht winkels op non-actief.
Om van de nood een deugd te maken
nodigt de Initiatiefgroep kunstenaars
uit om in de leegstaande ruimtes een
deel van hun werk te presenteren. Voor
de kunstenaar betekent dit extra (gratis)
bekendheid, voor Kranenburg is het een
verfraaiing van het straatbeeld. De
bedoeling is dat zowel Duitse als
Nederlandse kunstenaars een bijdrage
leveren. Deelname aan het project is
gratis.
Dinsdag 31 maart, om 16.00, uur kunnen geïnteresseerden kennismaken met
de initiatiefgroep en de diverse mogelijkheden bespreken. Men spreekt Duits
en Nederlands. Locatie: Große Straße
72, Kranenburg. Voor verdere informatie kan men contact opnemen met
Heinz Nielen, Kranenburg (tel. 0049
2826-1733, heinz.nielen@online.de.)
of Heinz Maahs, Nijmegen (06 1450
5539, h.maahs@telfort.nl)
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‘Een paar tinten vrolijker graag’
OOIJ. Toneelvereniging De Optimist
speelt op vrijdag 17 en zaterdag 18
april ‘Een paar tinten vrolijker graag’,
een klucht in drie bedrijven door Piet
Kuyper. De regie is in handen van Peter
Braam.
Modehuis Sylvia zit in financieel zwaar
weer, de bodem van de kas is zichtbaar.
Toch heeft de eigenaresse er alle vertrouwen in dat het tij zal keren. De
voorbereidingen voor de modeshow
zijn in volle gang, de schilders zijn al
weken aan het werk, alles moet er piekfijn uitzien, kosten nog moeite worden
gespaard om de presentatie van de collectie tot een daverend succes te
maken. Maar het geld… tja daar schort
het aan! Hoewel de schilders en het
personeel zich daar zorgen over maken
is de bazin, die wel heel veel noten op
haar zang heeft, er stellig van overtuigd
dat, als de nieuwe collectie verkocht is,
het geld met bakken binnen komt en
dat diverse rekeningen betaald kunnen
worden.
Privéperikelen
Maar omdat zo’n beetje alle leveranciers zoals de bloemist, de fotograaf, de
cateraar en de modellen geen voorschot
ontvangen haakt de één naar de ander
af. De kans dat de modeshow niet doorgaat met alle gevolgen van dien, wordt
hoe langer hoe groter. In de hectische
voorbereidingsperiode spelen in het
modehuis ook nog een wat privéperikelen met betrekking tot de schilders en
hun partners, ook het personeel drijft

Ook dit jaar treden er 8
door de jury voorgeselecteerde singer-songwriters
uit Nederland en Duitsland
op, die elk 15 minuten de
tijd hebben om met zelfgeschreven nummers het
publiek en de jury te overtuigen.
Later in het jaar brengt Kekerdom nog
2 boeken uit met oorlogsherinneringen,
hierover wordt u nog geïnformeerd.
- Na een lange tijd van voorbereiding
ligt dan eindelijk het boek ‘Kekerdom
in bange dagen’ bij de drukker. In 34
familieverhalen vol herinneringen aan
de oorlog en wederopbouw wordt een
belangrijke episode in de Kekerdomse
historie beschreven. Het boek telt 240
pagina’s en is rijk geïllustreerd met
honderden foto’s. De proefdruk belooft
dat het een indrukwekkend en fraai
boek wordt.
- Afgelopen week heeft de overheid
maatregelen opgelegd om het Coronavirus zo min mogelijk te verspreiden.
Eén van deze maatregelen is om evenementen met meer dan 100 bezoekers te
annuleren. Ook wij houden ons aan
deze maatregel. Ieders gezondheid is
voor ons het belangrijkste.
- Wat betekent dit voor de geplande
boekpresentatie op 29 maart in het
Kulturhus?
- Ons plan om van de presentatie een
gezellige middag te maken samen met
alle verhalenvertellers en senioren kan
nu om Corona-redenen niet doorgaan.
Ook zien we ons gedwongen de
geplande tentoonstelling van herinneringslijsten op te schorten. Zo’n
groepsbijeenkomst is momenteel niet
mogelijk.
- Wél stellen wij u in de gelegenheid
om het boek af te komen halen op de
geplande 29 maart tussen 14.00 – 17.00
in het Kulturhus in Kekerdom. Wij
gaan dat zo regelen dat u één voor één
naar binnen kunt. Daarbij willen we
vragen om zoveel mogelijk met PIN te
betalen. Het boek kost € 22,50
- Eventueel kunt u ook van de mogelijkheid gebruik maken om het
boek(en) op te laten sturen. Houdt u
daarbij rekening met € 6,- verzendkosten per boek. Maak in dat geval het
bedrag van €28,50 euro over op rekening nummer NL 78 RBRB 0920 0057
99 t.n.v. stichting Vitaal Kekerdom met
vermelding van uw naam en adres. Na
ontvangst van de betaling sturen wij u
het boek(en) dan zo snel mogelijk toe.
U heeft nog de mogelijkheid om in te
tekenen voor dit boek. Hiermee reserveren wij het gewenste aantal boeken
voor u en bent u verzekerd van een
exemplaar. In verband met de kosten
komt er géén herdruk. Inschrijven kan
door een email te sturen naar:
kekerdominbangedagen@gmail.com
Geeft u hierbij aan:
- Hoeveel exemplaren
- Uw naam
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze
gewijzigde aanpak.
Team Kekerdom in bange dagen

17 maart 2020

de eigenaresse soms tot wanhoop.
Gezellige chaos
De Optimist wil verder niet al te veel
verklappen, dat het een gezellige chaos
wordt staat buiten kijf. De dolkomische
situaties stapelen zich in hoog tempo
op. En…of de modeshow uiteindelijk
nog gered wordt? Daarvoor zult u toch
echt even moeten komen kijken op 7 of
8 maart in Dorpshuis De Sprong te
Ooij.
Rolverdeling
Robert Schel: Joop (eigenaar van schildersbedrijf)
Harm Kamps: Harry (schilder in dienst
van Joop)
Janny vd Linden: De Brie (eigenaresse
van modehuis Sylvia)
Wenda Verhoeven: Karin (Personal
Assistant van mevrouw De Brie)
Saskia Wolf: Els (vriendin van Joop)
Nicole Wolf: Truus (vrouw van Harry)
Peter Braam: Osman (schoonmaker en
klusjesman)
Geert Kroes: Jean Pierre (mode-inkoper uit Parijs) debutant
Datum: vrijdag 17 & zaterdag 18 april
Aanvang 20.00 uur en 14.00 uur
Toegang: € 6,50 en €8,00 (incl. koffie),
Voorverkoop vanaf heden bij Haarstudio Sandra, Stappershoefstraat 4,
Ooij
Locatie: Dorpshuis De Sprong te Ooij

Kwartetten met Beethoven:
De complete strijkkwartetten
Aanvang: 20:30, Zaal open: 20:00
Entree gratis (vrijwillige bijdrage voor
de muzikanten wordt op prijs gesteld)

0049 . 2826 . 92116

huurwagen
met chauffeur

U wilt niet langer in de regen staan
vracht-, personen- en luchthavenvervoer
(o.a. Schiphol en Niederrhein)
- wij rijden 24 uur per dag
- wij spreken Nederlands
- zeer concurrerende prijzen
- vaste prijsafspraken !

Lydia Hebben - Lenk
In Hammereisen 60, D-47559 Kranenburg

Koffiesalon &
Corona
KEKERDOM. We hadden voor 19
maart een mooie spreker beloofd: Roel
Jutten, bestuurder van Gasthuis St Jan
in Millingen aan de Rijn. Afgelopen
weekend wees hij ons erop dat hij
geacht wordt een voorbeeld te zijn waar
het de risicobeheersing van het coronavirus betreft. Daarnaast, met zijn veelvuldige contacten met de risicogroep
natuurlijk ondenkbaar dat hij het virus
via het Koffiesalon zou overbrengen
naar de ouderen onder zijn zorg.
Vandaar: we cancellen deze bijeenkomst en proberen een volgend
Koffiesalon hem weer te reserveren.
Omdat we de data ook via de Rozet
hebben verspreid zullen Johan & ik er
toch moeten zijn om de mensen op te
vangen en stellen we een alternatief
programma voor.
Voor de aanwezigen een luchtige discussie over de VOORDELEN van dit
virus. Wat hebben wij gemerkt wat
positief anders is met deze mondiale
plaag. U begrijpt, dit is een geïmproviseerd thema om de Salonners die tóch
willen komen op een leuke manier te
vermaken.
Blijf gezond.
Johan & Geert

New Zealand String Quartet speelt
gehele cyclus in 6 concerten
In 2020 vieren we het 250e geboortejaar van Ludwig van Beethoven.
Concertgebouw De Vereeniging
wijdt een speciale concertreeks aan
de beroemde componist. Het New
Zealand String Quartet speelt alle 17
strijkkwartetten, verspreid over zes
concerten in november. Een primeur,
want niet eerder was er in Nijmegen
een integrale uitvoering van deze
werken. De kaartverkoop is gestart.
Deze unieke concertreeks is een
samenwerking van Stichting Zoltán
Székely, de Nijmeegse Stichting voor
Kamermuziek en Concertgebouw De
Vereeniging. De start kaartverkoop
voor ‘Kwartetten met Beethoven’ is
tevens de opmaat naar het nieuwe seizoen klassieke muziek.
Beethoven: de complete strijkkwartetten
In de 17 strijkkwartetten is de ontwikkeling van Beethoven als componist
goed te herkennen, van de vroege
strijkkwartetten uit opus 18 tot zijn
laatste, het opus 135. Beethovens

strijkkwartetten zijn nog altijd onbetwiste hoogtepunten in de kamermuziek.
New Zealand String Quartet en
Stichting Zoltán Székely
Het New Zealand String Quartet geeft
wereldwijd concerten en staat garant
voor samenspel op hoog niveau. Voor
de perfectionering van haar kwartetspel
studeerde het viertal bij violist/componist Zoltán Székely, de beroemde
Hongaarse musicus die van 1922 tot
1935 ook in Nijmegen heeft gewoond.
Zoltán Székely was van 1937 tot 1972
eerste violist van het Hongaars
Strijkkwartet. Het ensemble speelde
Beethovens cyclus van 17 strijkkwartetten in de periode 1945-1972 over de
hele wereld en trok daarmee vele duizenden muziekliefhebbers. Székely’s
grote affiniteit met Beethovens muziek
was aanleiding voor de Stichting
Zoltán Székely om de complete strijkkwartetcyclus in Nijmegen te programmeren.
Meer
info
en
kaartverkoop:
sedv.nl/Beethoven4

(advertorial)

Totolylive zoekt leadzanger
Ben jij ook gek van Toto en kun jij
lead vocal zingen? Dan zoeken wij
jou!
Wie we zijn
Toto tributeband met 4 enthousiaste
en ervaren muzikanten op bas, drums,
toetsen en gitaar. We nemen onze uit
de hand gelopen hobby serieus en
repeteren 1 keer in de 2 weken in

Molenhoek bij Nijmegen;
Onze missie
Fun maken, performen en met veel
energie het publiek een te gekke Toto
experience bieden;
Spreekt jou dit als zanger aan? Neem
dan contact op met Luciano via 0624246856
of
mail
naar
Ldagnolovallan@gmail.com

De Rozet

PAGINA 10

17 maart 2020

GROESBEEK, DIAMANT TUSSEN DE HEUVELS

Informatie bijeenkomst Groesbeekse Knarren
Op 6 maart is er een eerste bijeenkomst
geweest van Groesbeekse Knarren, de
doelstelling hiervan was om te kijken
of er belangstelling was om een knarrenhof oftewel een woongemeenschap
voor ouderen te stichten. De avond
vond plaats in de Mallemolen. Na artikelen in enkele regionale bladen zijn er
98 reacties met 158 personen bij de initiatief nemer, Wim Derksen, binnengekomen.
Op deze avond zijn er 112 belangstellenden gekomen die vrijwel zonder uitzondering erg positief waren. De wethouder zorg van Berg en Dal was ook
benieuwd of hier belangstelling voor is
en had zich spontaan als belangstellende aangemeld. De opkomst had haar
stoutste verwachtingen overtroffen. Ze
heeft ook tijdens de bijeenkomst aangegeven hoe belangrijk de gemeente dit
initiatief vindt om passende woonruimte te vinden voor inwoners die ouder
worden en zich niet op mantelzorg willen verlaten.
Ze vond het vooral belangrijk dat initiatieven van onderaf, dus vanuit de
gemeenschap en niet opgelegd vanuit
de gemeente, werden genomen. Ze
vond het vinden van geschikte locatie
wel “een dingetje” maar was erg positief. De gemeente heeft geen grondbeleid / beschikbaar maar wilt graag helpen bij overleggen met ontwikkelaars
en het eventueel aanpassen van bestemmingsplannen.
Ook aanwezig was Bernard Smits van
de WBVG, WoningBouwVereniging
Gelderland, die ook verrast was over de
grote opkomst en de positieve houding
van de aanwezigen. Omdat de WBVG
bemiddelt voor de sociale huurwoningen was hij ook uitgenodigd. Ook heeft
hij op diverse lastige vragen antwoord

gegeven. Hij heeft al heel veel van vergelijkbare projecten begeleid. Er is
steeds gesproken over een mogelijke
mix, koop maar ook (sociale) huur.
Aan de hand van een powerpoint presentatie zijn de diverse aspecten van
een woongemeenschap voor ouderen
toegelicht. Ook was er een filmpje
waarin van Kooten en de Bie lieten zien
dat de moderne “krasse Knarren” hun
leven zelf willen regelen, hier was ook
een voorbeeld project te zien waarin
enkele bewoners hum visie gaven.
Na een korte pauze werd de doelstelling van de avond behandeld, een vragenlijst doornemen om de wensen;
inbreng en medewerking van belangstellenden te peilen. De avond werd
met een daverend applaus afgesloten.
De organisatiegroep was hier erg verguld over. Na afloop is er in de bar nog
diverse malen het glas geheven op deze
avond.

Op zondag 8 maart vond de 4e editie van het Kaf van het Popkoren Festival plaats
in de Linde in Groesbeek. 11 popkoren namen het tegen elkaar op en gingen de
muzikale strijd aan. Ieder koor verzorgde een gejureerd optreden van 25 minuten,
met een vrije invulling van de muziek. De deelnemende koren waren: Koor
Ap/Art, Just 4 Fun, Prestige Arnhem, Vocal Group Notes, Popkoor Enjoy, Juvia,
Noot Scenario, Switch Koor, Popkoor d'Accord, Popkoor NOIZ en Pocket Rock!t.
Na alle optredens ging het feest gewoon door en kon men swingen op muziek van
de DJ en gezellig een drankje doen met de leden van de koren. Helaas viel Koor
Ap/Art niet in de prijzen, maar het was een zeer geslaagd optreden. De uitslag
was: 1e NootScenario (op de foto), 2e Notes en 3e Pocket-Rockit. Foto: Erik Hell.

Er werd gevraagd om bij serieuze
belangstelling (en een donatie om de
opstartkosten te dekken voor het
oprichten van een CPO of bewoners
vereniging te dekken) het formulier
voor 1 april op te sturen. Na 6 dagen
waren er al 12 reacties binnen, hier zijn
de initiatiefnemers erg blij mee.
Hoe verder?
De reacties worden verzameld en er
wordt gekeken wat de inwoners van de
gemeente Berg en Dal wensen. We
gaan tips voor passende locaties bekijken, een (voorlopig) bestuur oprichten
voor deze woongemeenschap, gesprekken plannen met adviesbureaus, architecten, gemeenten en eigenaren van
locaties. Heel veel te doen maar er is
goede hoop dat er ook in Groesbeek
deze woonwensen gerealiseerd kunnen
worden, wordt vervolgd!
Foto Henk Baron

Wandelen rond Groesbeek op 21 maart
Wie 14 km kan lopen, graag een dag wil onthaasten en wil
genieten van de ontluikende natuur, kan dit doen op zaterdag
21 maart. Op die dag organiseert de Protestantse kerk van
Groesbeek een stilte wandeling (onder voorbehoud). Het
thema van de wandeling is: Sta op, in geloof, hoop en liefde.
De deelnemers kunnen tijdens de wandeling in stilte over dit
thema nadenken. Voor wie of wat staan we op? Waar geloven
we in? Waar hopen we op? Van wie of wat houden we? Voor
dit nadenken in stilte geldt: gedachten zijn vrij en ze mogen
maar hoeven niet gedeeld te worden.
Wie geen 14 km, maar wel 7 km kan wandelen, kan zich tijdens de lunchpauze laten ophalen. U kunt vooraf informeren
waar de lunch plaatsvindt.
Tweederde van de tijd wordt in stilte gewandeld. Er is een
prachtige route rond Groesbeek uitgezet en die wordt gelo-

Kaf van het Popkoren Sing &
Swingfestival

pen in twee blokken van anderhalf uur. Halverwege de tocht
is er een lunchpauze in een horecagelegenheid, altijd een
ontspannen en gezellig uurtje.
De start is om 9.30 uur in de Serre naast de kerk,
Kerkstraat 18 te Groesbeek. Er wordt begonnen met een
kopje koffie/thee en het thema wordt kort ingeleid door da.
Janneke Ruijs. Rond 15.00 uur wordt de dag afgesloten en
kan iedereen een kaarsje aansteken, nog wat kan drinken en
napraten.
Iedereen - kerkelijk of niet-kerkelijk – die van wandelen en
van rust houdt, is welkom.
Opgave is wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk. Opgave
of meer informatie via: ruijsjanneke@hotmail.com of 0243976628

Religieus uitstapje naar Amsterdam
Op woensdag 22 april organiseert de
Activiteitencommissie
van
de
Protestantse Gemeente Groesbeek een
uitstapje met de trein naar Amsterdam.
We brengen een bezoek aan het Bijbels
Museum en Museum Ons’ Lieve Heer
op Solder. De kosten voor de reis, consumpties en het museumbezoek zijn
voor eigen rekening. In beide musea is
de Museumkaart geldig. Vertrek ca.
8.30 vanuit Groesbeek. We verwachten
ca 18.00 uur terug te zijn. Deelname is
vrij voor iedereen, met belangstelling
voor religie, historie en/of kunst. U
kunt zich aanmelden: via de mail:
w.moll@kpnmail.nl of per telefoon:
(024) 397 43 53. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de reis en
de musea.
Het Bijbels Museum is gevestigd in
het Cromhouthuis, een historisch pand

gelegen aan de Herengracht in
Amsterdam. We krijgen een rondleiding door het pand en bezoeken tevens
de actuele tentoonstelling Kees de Kort
| Ikonen.
Kees de Kort is bekend van zijn kinderbijbelillustraties. De laatste jaren heeft
hij zich toegelegd op het schilderen van
iconen, volgens de traditie maar met
zijn eigen werkwijze.
“Museum Ons’ Lieve Heer op
Solder” is een voormalige schuilkerk
aan de Oudezijds Voorburgwal in
Amsterdam in een grachtenhuis uit de
Gouden Eeuw. Smalle gangen en trappen leiden naar historisch ingerichte
woonvertrekken, keukens en bedstedes,
om te eindigen in een complete kerk op
zolder. Er is een gratis audiotour
beschikbaar.

De uitgestelde carnavalsoptocht
Ondanks de regen waren zondag 8 maart toch nog veel toeschouwers naar de uitgestelde carnavalsoptocht in het natte Groesbeek komen kijken. Alle prachtige
bouwwerken werden met applaus gewaardeerd.
Foto’s: Henk Burgers

Weggeefwinkel in Groesbeek zoekt vrijwilligers
In Groesbeek is elke week een
Weggeefwinkel geopend, afwisselend
van locatie en dag. De Weggeefwinkel
geeft gratis kleding en accessoires weg
aan iedereen die geïnteresseerd is. Per
persoon mag je 5 stuks meenemen en al
wat je meer mee wil nemen kost maar
€1,- per stuk. De opbrengst hiervan
blijft in de pot van de Weggeefwinkel.
De winkel draait namelijk volledig op
vrijwilligers en bijkomende kosten
kunnen daar goed van betaald worden.
Voor 2 locaties is de Weggeefwinkel
op zoek naar nieuwe vrijwilligers:
- Voorzieningenhart Op de Heuvel,

woensdag 10.00-13.30 (alle oneven
weken)
- RIBW Paulus Potterweg 63, maandag 10.00-13.30 (alle even weken)
Dit is wat we van je vragen:
- Je bent lichamelijk in staat om te tillen en een langere tijd te staan.
- Je hebt overzicht en kunt dingen
overzien.
- Je bent flexibel en gaat makkelijk
mee met veranderingen.
- Je bent ten minste 1x per twee weken
beschikbaar.
- Je vindt het leuk om klanten te helpen.
- Je bent open en eerlijk.

Mallemolen &
coronavirus

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een email naar lisanne.bron@fortewelzijn of
bel/app naar 06-83544053.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de
aanpak van het coronavirus. Scholen en
kinderdagverblijven sluiten tot en met
maandag 6 april. Datzelfde geldt voor
eet- en drinkgelegenheden (niet voor
hotels) en sport- en fitnessclubs.

Schrijfavond
Amnesty

Wat houdt dat in voor u als bezoeker/gebruiker van De Mallemolen:
- De horeca- en verhuur is gesloten;
- Receptie/kassa is gesloten;
- Bibliotheek Gelderland Zuid is gesloten.
Vluchtelingenwerk Oost-Nederland en
Grand Care zijn voor alsnog aanwezig!
Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen met het beheer:
024 3976360.

Schrijfavond
voor
Amnesty
International in de Serre van het
N.H.kerkje in het centrum van
Groesbeek. (onder voorbehoud)
Op dinsdag 24 maart wordt een schrijfavond voor Amnesty gehouden. Vanaf
19.30 uur liggen voorbeeldbrieven
klaar in de Serre en zijn leden van de
schrijfgroep aanwezig. Iedereen is welkom, kom meeschrijven, zodat er veel
brieven zijn waarin aandacht wordt
gevraagd voor het lot van - politiekegevangenen. Meer informatie op tel.
024 3972786 (Margot) / 3972362
(Gonnie).

Openingsdagen:
Paulus Potter: 30 maart, 13 april, 11
mei, 25 mei
Op de Heuvel: 25 maart, 8 april, 22
april, 20 mei
De Weggeefwinkel wordt ondersteund
door het Opbouwwerk van Forte
Welzijn, het RIBW en Gemeente

Paasbrunch
voor
mantelzorgers
Op 8 april is er (onder voorbehoud)
voor alle mantelzorgers uit de gemeente Berg en Dal om 12.00 uur een
Paasbrunch in De Mallemolen,
Kloosterstraat11 in Groesbeek.
U kunt er even tussen uit en genieten
van Paaslekkernijen, een goed gesprek
en hopelijk ook de lentezon waar we
allen zo naar uitzien.
De vrijwilligers van mantelzorg Berg
en Dal verzorgen deze brunch speciaal
voor u als mantelzorger, als blijk van
waardering.
Opgeven in verband met de catering is
noodzakelijk voor vrijdag 3 april
13.00u.
Als er vragen zijn rond vervoer of
dieetwensen, kunt u dat kenbaar maken
bij u aanmelding. U bent als mantelzorger van harte uitgenodigd.
Opgeven bij Forte Welzijn: 0850406066 of per mail o.v.v. naam, telefoonnummer en/of email
info@mantelzorgbergendal.nl

Lekker actueel... met Corona links en de dames rechts die voorlopig
voldoende toiletpapier hebben
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Calamiteitennummer (024) 684 13 01

Bij omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakking, kapot trottoir en andere gebeurtenissen die gevaar of ernstige
hinder kunnen veroorzaken. Spreek buiten kantooruren uw melding in. We gaan direct met uw melding aan de slag.
Gemeentehuis Groesbeek
Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Afspraak college
Bel (024) 751 65 06
of mail
bestuurssecretariaat@bergendal.nl

gemeente@bergendal.nl
Telefoon 14024
Vanuit buitenland +31 24 751 65 00

Servicepunt Millingen aan de Rijn
Kulturhus Den Ienloop
Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn
Maandag 9.00 - 12.00 uur
Dinsdag 17.00 - 19.00 uur
Woensdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij helpen u op afspraak! Maak uw afspraak op www.bergendal.nl of bel 14024

■ Onthulling evacuatiemonument en
opening wandelroute gaan niet door
Op donderdag 12 maart heeft de
Nederlandse regering vergaande
maatregelen afgekondigd om
verdere verspreiding van het
coronavirus te vermijden.
Alle evenementen met meer dan
100 personen worden afgelast.

Helaas treft dat ook de opening van
het evacuatiemonument en de
wandelroute.
De onthulling van het monument en
de opening van de wandelroute op
vrijdag 20 maart gaan daarom niet
door!

De gemeente Berg en Dal krijgt
vanaf 1 juni 2020 een nieuwe
leverancier van hulpmiddelen.
Vanaf die datum gaat Welzorg
hulpmiddelen leveren zoals
scootmobielen en rolstoelen. Het
gaat om hulpmiddelen die inwoners via de gemeente (vanuit de
Wmo)
krijgen.
Nu
levert
Medipoint nog alle Wmo-hulpmiddelen in de gemeente.

u maar met één leverancier te
maken. Bij het eerste contact met
Welzorg ontvangt u alle informatie
en contactgegevens.

Heeft u een hulpmiddel via
Medipoint?
Heeft u een hulpmiddel via
Medipoint, dan kunt u dit blijven
gebruiken. Medipoint doet ook na 1
juni 2020 het onderhoud en reparaties aan uw hulpmiddel. Dit doen
ze tot uiterlijk 31 mei 2024.

Ook de gemeenten
Druten, Heumen,
Middelaar, Nijmegen
gaan 1 juni 2020
Welzorg.

Brief van de gemeente
Alle inwoners die nu een Wmohulpmiddel van Medipoint gebruiken, krijgen een brief van de
gemeente met informatie over de
wijziging.
Beuningen,
Mook en
en Wijchen
over naar

Sociaal Team Berg en Dal

■ Spreekuur Sociaal Team in de wijk

▪ De Mallemolen
Datum: dinsdag 31 maart en 7 april
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur
▪ Voorzieningenhart Op de Heuvel
Datum: woensdag 25 maart en 8
april
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.30 uur
▪ Buurtwinkel Breedeweg
Datum: dinsdag 17 maart en 21
april
Tijdstip: tussen 9.30 en 11.30 uur

Nieuwe data en locaties volgen.
Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij
het Sociaal Team terecht?
▪ Mijn partner is onlangs overleden
en ik zou graag met iemand daarover praten.
▪ Mijn kind zit niet lekker in zijn vel,
hoe kan ik hem helpen?
▪ Ik ben op zoek naar een leuke
daginvulling en wil graag anderen
helpen.
▪ Ik ben het overzicht kwijt in mijn
financiën.
▪ Mijn partner en ik gaan scheiden.
Graag zou ik in gesprek gaan
over de omgangsregeling voor
onze kinderen.
▪ Ik heb psychische klachten en wil
graag begeleiding krijgen.
▪ Ik kan zelf het huishouden niet
meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?

(024) 751 65 20, www.bergendal.nl/sociaalteam
sociaalteam@bergendal.nl

anderen door de ziekte. Soms worden mensen zachtaardiger, maar
het tegenovergestelde kan ook.
Bijvoorbeeld sneller boos, opstandig, geïrriteerd en soms zelfs
agressief.
Het is lastig om daarmee om te
gaan of hierbij hulp te vragen. U
heeft geen invloed op het ziekteproces, maar door erover te praten
kunt u uw gevoelens delen. En u
kunt tips krijgen over hoe u om kunt

gaan met uw partner die ziek is. Het
is belangrijk dat u ook gesteund
wordt.
Meer informatie of een idee?
We plaatsen regelmatig artikelen
over dementie en dementievriendelijkheid in deze krant. Heeft u een
vraag over deze onderwerpen?
Mail dit dan naar:
m.weima@bergendal.nl of
petra.kregting@fortewelzijn.nl of
bel Petra Kregting 06-53764809.

■ Uit de raad van Berg en Dal: benoemingen en afscheid
De gemeenteraad van Berg en
Dal vergaderde op 5 maart 2020.
Wat is er besproken?
Overlijden Wim Arnts
De raadsvergadering begon met
één minuut stilte vanwege het overlijden van Wim Arnts (84) uit Ooij.
Wim was in het verleden wethouder
en raadslid in de voormalige
gemeente Ubbergen. Hij was lid
van de politieke partij C’90 (nu
Polderbreed). Fractievoorzitter Ria
Barber liet weten dat Wim veel voor
de fractie heeft betekend. “Wij kennen Wim niet anders als een mensen-mens. Een heel prettig persoon”, zei Barber.

Benoemingen
Daarna werd Toon de Jong (Voor
Berg en Dal) benoemd tot raadslid.
Toon is 66 jaar en komt uit Beek. Hij
vervangt Ellen van Broekhoven, die
een stapje terug doet. Zij werd,
samen met Johannes van den
Bent, benoemd tot carrousellid.
Susanne van Rooijen en Jan
Wassink stoppen als carrousellid
van Voor Berg en Dal.

Wanneer over naar Welzorg?
Moet uw hulpmiddel worden aangepast? Of krijgt u een nieuw hulpmiddel? Dan neemt Welzorg de
dienstverlening van Medipoint over.
Gebruikt u meerdere hulpmiddelen? Dan neemt Welzorg alle hulpmiddelen in één keer over. Zo heeft

▪ De Slenk
Datum: dinsdag 17 maart en 14
april
Tijdstip: tussen 10.00 en 12.00 uur

Dementie kan zwaar zijn voor
een relatie. De partner waarmee
u uw leven deelt verandert. U
kunt te maken krijgen met verdriet, verlies, schaamte, onbegrip en onbekendheid met het
ziekteproces. Het is belangrijk
om dit bespreekbaar te maken
met familie, vrienden of hulpverleners.
Steunen
Het gedrag van uw partner kan ver-

■ Nieuwe leverancier
Wmo-hulpmiddelen

In maart en april heeft het
Sociaal Team Berg en Dal
spreekuren in de Buurtwinkel
Breedeweg, voorzieningenhart
Op de Heuvel, buurthuis de
Slenk en de Mallemolen.

■ Dementie? Maak het bespreekbaar

Moties
Op de agenda zelf stonden ook nog
twee moties (verzoeken aan het
college). Zowel de motie van het
CDA over de Ome Joop’s Tour en
de Motie van Treurnis van de oppositie (over de gemeentefinanciën)
werden uiteindelijk ingetrokken.
Afscheid bode Nel
Nel Duijnstee (64) kwam in 1997 in
dienst als bode van de gemeente.
Dit jaar gaat zij met een welverdiend pensioen. Op 5 maart verzorgde zij voor de laatste keer de
facilitaire ondersteuning tijdens een
raadsvergadering. En dat kon de
raad natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Burgemeester
Mark Slinkman sprak Nel kort toe
en van de raad kreeg zij een mand
met heerlijke lokale producten en
een bos bloemen. Met een applaus
voor de bewezen diensten werd de
raadsvergadering gesloten.
Genomen besluiten
▪ Reglement van Orde 2020 gewijzigd (geamendeerd) vastgesteld;

▪ Ingestemd met de zienswijze op
de Meerjarenstrategie GGD
Gelderland-Zuid 2020-2023;
▪ Ontwerpbestemmingsplan
‘Fietspad Rijlaan’ vastgesteld;
▪ Benoeming Nick Bakker tot lid van
de
werkgroep
Bestuurlijke
Vernieuwing.
De voorstellen over de Kaderbrief
2021 van de MGR en het ontwerpbestemmingsplan Klein Amerika 7
zijn van de agenda af gehaald.
Deze voorstellen komen op 2 april
terug in de raad.
Meer zien en lezen?
Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website
https://bergendal.raadsinformatie.nl
. Per agendapunt kunt u terugkij-

ken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de
app Politiek Portaal in de App
Store. Kies voor ‘Berg en Dal’.
Sociale media
Wilt u op de hoogte blijven van de
laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op
Twitter, Facebook en Instagram.
Door op deze media te zoeken op
‘Gemeenteraad Berg en Dal’ komt
u bij ons kanaal.
Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 2 april 2020.
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Mededelingen
De mededelingen van deze week hebben betrekking op onderstaande
adressen. De mededelingen in dit huis-aan-huisblad zijn géén formeel
juridische bekendmakingen waaraan u rechten kunt ontlenen. U vindt
meer informatie over deze mededelingen op www.overheid.nl bij
Berichten in uw buurt. U kunt zich ook abonneren op de e-mailservice
op https://www.overheid.nl/attenderingsservice om op de hoogte te blijven van bekendmakingen binnen uw postcodegebied.
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■ Ondertekening overeenkomst woningbouw
Hubertusterrein Beek
Op het Hubertusterrein in Beek
worden 11 woningen gebouwd.
Op dinsdag 10 maart tekende
burgemeester Mark Slinkman
hiervoor de overeenkomst van
planontwikkelaar Zwartbol.

Omgevingsvergunningen
Beek
• Goudenregenstraat 3, realiseren overkapping (weigering)
• Kerkberg 3, verplaatsen klok naar begraafplaats (aanvraag)
• Rijksstraatweg 77, bouw woning (verleend)
• Wilgenlaan 26, verplaatsen inrit (aanvraag)
Berg en Dal
• Bosweg 25, verbouwen/uitbreiden woning (verleend)
• Oude Kleefsebaan 102, wijzigen bestaande inrit (verleend)
Groesbeek
• Biesseltsebaan 30, kavel 16, recreatiewoning (aanvraag)
• Bredeweg 21, verbouwen/uitbreiden huisartsenpraktijk (aanvraag)
• Cranenburgsestraat 99, realiseren aanbouw (aanvraag)
• Cranenburgsestraat 116G, bouw woning (aanvraag)
• Dennenkamp 1E, bouw woning (verleend)
• Bouwplan De Heikant (kavel 28), nabij Reestraat, bouw woning (verleend)
• Hoflaan 11, verbouwen pand tot 4 appartementen (aanvraag)
• Plakseweg 27, kap boom (verleend)
• Vlasrootweg 1, realiseren erker (aanvraag)
• Zevenheuvelenweg 45b, uitbreiden woning (buiten behandeling stellen)
Heilig Landstichting
• Nijmeegsebaan 110, kap boom (aanvraag)
Leuth
• Pastoor van Tielstraat 78, bouw woning (verleend)
Millingen aan de Rijn
• Bachstraat 22, plaatsen dakkapel (verleend)
• Burg. Reijmersstraat 6, wijzigen bestemming bedrijfsdoeleinden
naar woonbestemming (aanvraag)
• Heerbaan 101, plaatsen paneel (aanvraag)
• Millingerwaard, afgraven van zand in natuurgebied Millingerwaard
(buiten behandeling stellen)
• Rijndijk 28, handelen in strijd met regels bestemmingsplan (aanvraag)
Ooij
• Kerkdijk 32, verbouwen boerderij (Jonkmanshof) tot 10 woningen
(aanvraag)
• Erlecomsedam 12a, aanpassen dakkapel (verleend)
• Nabij Hezelstraat 10a, legaliseren en uitbreiden schuilhut (verleend)
Persingen
• Leuthsestraat 13a, sloop schuur (aanvraag)

Ruimtelijke Ordening en Milieu

Plan
De hal op het terrein wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen
11 nieuwe woningen in de stijl van
de omgeving.
Met deze woningbouw spelen we in
op de woningbehoefte en -vraag.
We zorgen ook voor het verminderen van de wateroverlast in de
omgeving. We zorgen ook dat de
parkeerdruk op de Rijksstraatweg
niet toeneemt.
Vervolg
We verwachten dat het college van
burgemeester en wethouders in
maart een beslissing kan nemen
over het bestemmingsplan en het

Foto: Henk Baron
bouwplan.
Het streven is dat de gemeenteraad
in juni of juli een besluit kan nemen

over de vaststelling van het
bestemmingsplan voor deze herontwikkeling.

Geen stroom, gas, water meer? Wat kunt u doen?!
Wie bel ik wanneer?
Spoedgeval: 112

familie/bekenden

Politie, maar geen spoedgeval: 0900 8844
Nationaal storingsnummer stroom en gas: 0800-9009

Wat kan ik doen tijdens een storing?
Stroom

Gas

Schakel alle elektrische
apparaten uit.

Sluit de hoofdgaskraan af.

Haal stekkers van apparaten
uit het stopcontact.
Houd vriezer en koelkast dicht.
Houd bij kou de warmte
zoveel mogelijk binnen,
sluit ramen en deuren.

• Vastgesteld wijzigingsplan Cranenburgsestraat 47A, Groesbeek
• Vastgesteld bestemmingsplan Fietspad Rijlaan, Groesbeek

Water
Uitval
Raadpleeg bij een kortstondige
storing www.waterstoring.nl.

Sluit apparaten die gas
gebruiken af.
Houd bij kou de warmte
zoveel mogelijk binnen, sluit
ramen en deuren.
Storing voorbij?
Sluit niet zelf het gas weer
aan. Schakel hiervoor uw
nutsbedrijf in.

Verontreiniging
U kunt uw kraanwater
(tijdelijk) niet drinken.
Volg www.vitens.nl voor de
ontwikkelingen rondom de
storing en informatie over
een mogelijk kookadvies.

________________________________________________________

Kijk bij een storing of u mensen in uw omgeving kunt helpen!
Inzien regelingen en overige besluiten van algemene strekking
Verordeningen en overige besluiten van algemene strekking kunt u
raadplegen op www.overheid.nl/overuwbuurt.
U kunt de besluiten ook inzien in het gemeentehuis. Meldt u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt een
afschrift of kopie krijgen tegen vergoeding van de kosten.
Deze vermelding in het huis-aan-huisblad is geen formeel juridische
bekendmaking waaraan u rechten kunt ontlenen. De formeel juridische bekendmaking van de regeling kunt u vinden op
www.overheid.nl/overuwbuurt

Heb ik alles in mijn noodpakket zitten?
RRadio op batterijen/opwindbare radio
RWarmhouddekens
RKaarsen, waxinelichtjes en lucifers
RVerbandtrommel
RFlessen drinkwater
RLang houdbaar voedsel
RKopie van belangrijke papieren
RLijst van telefoonnummers
RVerzorgingsartikelen
RVoorraad medicijnen
Zorg dat het noodpakket op een plek ligt waar u makkelijk bij kunt.

RZaklamp
RBatterijen
RGereedschapset
RReservesleutels
RContant geld

Waar vind ik informatie tijdens een storing?
Activiteiten
Paasbrunch voor mantelzorgers
Op 8 april is er voor alle mantelzorgers uit de gemeente Berg en Dal
om 12.00 uur een Paasbrunch in De Mallemolen, Kloosterstraat11 in
Groesbeek. Opgeven voor vrijdag 3 april 13.00 uur bij Forte Welzijn
via 085-0406066 of via e-mail info@mantelzorgbergendal.nl onder
vermelding van uw naam en telefoonnummer.

www.vrgz.nl

crisisglz

crisisglz

www.liander.nl (stroom en gas)

omroepgelderland

omroepgld

www.vitens.nl (water)
www.omroepgelderland.nl
www.crisis.nl

Website en social media kanalen
van uw gemeente

Omroep Gelderland via
89.1 Mhz of 99.6 Mhz
Ook mogelijk via
autoradio of radio uit
noodpakket

Vraag rond in uw
omgeving of er
mensen zijn met
meer informatie
over de situatie.
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■ Is uw woning geschikt is voor
spouwmuurisolatie?

■ Vrijwilligers
gezocht

■ Informatiebijeenkomst over ondermijning

Het isoleren van de spouwmuur
verhoogt het comfort binnen en
de energierekening gaat naar
beneden. Bovendien is spouwisolatie veel goedkoper dan u
misschien denkt.

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in
onze huidige samenleving en
wordt op veel plekken gedaan
en/of gevraagd.

Maandag 9 maart kwamen raadsleden van gemeenten uit de regio
Tweestromenland bijeen in het
kasteel van Wijchen. Ze leerden
herkennen wat ondermijning is
en hoe ondermijning in onze
regio aangepakt kan worden.

Comfort
Spouwmuurisolatie geeft meer
comfort in huis. De muren houden
de warmte beter vast en geven minder kou af. Het wordt gelijkmatiger
warm in huis. Ook de winst voor het
milieu is groot: doordat de verwarming minder vaak aanslaat, daalt
uw gasverbruik en stoot u minder
CO2 uit.
Snel terugverdiend
Bij een hoekwoning of 2-onder-1kap kost het isoleren van de spouwmuur ongeveer 2.000 euro.
Daarmee bespaart u volgens Milieu
Centraal zo’n 650 euro per jaar. In
drie jaar heeft u de investering dus
terugverdiend.
Subsidie
De eigenaar én bewoner van een
woning kan ongeveer 20 procent
subsidie
krijgen
van
de
Rijksoverheid, als twee of meer iso-

latiemaatregelen worden uitgevoerd. En als dat gebeurt, kan er
óók subsidie worden aangevraagd
voor een paar extra maatregelen
die energie besparen, zoals een
isolerende voordeur en maatwerkadvies.
Loket Duurzaam Wonen Plus
Wilt u meer informatie over spouwmuurisolatie of andere gevelisolatie
en wilt u een persoonlijk gesprek
hierover? Neem dan contact op met
Loket Duurzaam Wonen Plus. Het
loket is elke dinsdag van 13.30 tot
17.00 uur geopend in het gemeentehuis in Groesbeek. U kunt ook
een e-mail sturen naar info@duurzaamwonenplus.nl. Of kijk voor
meer informatie op www.duurzaamwonenplus.nl.

Weggeefwinkel in Groesbeek
De Weggeefwinkel in Groesbeek
geeft gratis kleding en accessoires
weg aan iedereen die geïnteresseerd is. De winkel draait volledig
op vrijwilligers. De Weggeefwinkel
zoek vrijwilligers voor 2 locaties:
▪ Voorzieningenhart Op de Heuvel,
woensdag 10.00-13.30 (alle oneven weken)
▪ RIBW Paulus Potterweg 63,
maandag 10.00-13.30 (alle even
weken)
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan
een e-mail naar lisanne.bron@fortewelzijn of bel/app naar 0683544053.

Ondermijning ontstaat als geld dat
wordt verkregen door criminele
activiteiten wordt gebruikt in het
dagelijks leven. Wanneer boven- en
onderwereld met elkaar verweven
raken en het gevoel van veiligheid
en leefbaarheid afneemt spreken
we van ondermijning.
Informatie
De raadsleden kregen een inleiding
van officier van justitie Sandra
Wiarda en politiechef Aart Garssen
van
district
Gelderland-Zuid.
Daarna kregen raadsleden informatie over ondermijnende activiteiten
met een film, een bezoek aan een
opgestelde drugscontainer en drie
workshops.
De bijeenkomst werd georganiseerd door de burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie van de

zes gemeenten in Tweestromenland met de Gelderland Academie.

Facebook Weggeefwinkel Groesbeek

■ Meld u aan voor de nieuwsbrief

■ Werkzaamheden Kerkstraat Groesbeek
Vanaf 23 maart tot eind mei 2020
zijn delen van de Houtlaan,
Kerkstraat en Bosstraat in
Groesbeek afgesloten.
Wat gaat er gebeuren?
We vervangen de riolering en aan
beide zijden van de Kerkstraat komt
een voetpad. Verder laten we de
weg aanpassen zodat deze ook als
omleidingsroute (voor bussen)
gebruikt kan worden.
Welke wegen zijn er afgesloten
en wat is de omleidingsroute?

De afsluiting is van de kruising
Burgemeester Ottenhofstraat /
Bosstraat en Kerkstraat tot de
ingang van de parkeerplaats de
Weem. De doorgaande route van
Mooksebaan naar de Burgemeester Ottenhofstraat is dus
gestremd. De parkeerplaats achter
De Weem blijft bereikbaar vanaf de
Houtlaan.
De omleidingsroute voor beide richtingen is via de Burgemeester
Ottenhofstraat,
Dorpsstraat,
Pannenstraat en Mooksebaan en

andersom. Dit is ter plekke aangegeven.
Enkele maanden terug waren er
toch ook werkzaamheden?
Van november 2019 tot januari
2020 hebben de nutsbedrijven
onder andere de waterleiding en
gasleiding vervangen. Daarom was
er eenrichtingsverkeer in de
Kerkstraat. Helaas konden deze
werkzaamheden niet tegelijk of
direct aansluitend aan elkaar worden uitgevoerd.

Om de twee weken staat ons gemeentelijke nieuws in de Rozet. U
kunt dit nieuws ook digitaal ontvangen via een nieuwsbrief. Wilt u
dit? Meld u aan!
Hoe kan ik mezelf aanmelden?
Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@bergendal.nl. Zet in deze mail het emailadres waarmee u zich wilt aanmelden. Wij voegen uw mailadres toe
aan de lijst. U ontvangt dan om de twee weken een nieuwsbrief van ons.

Deze rubriek is samengesteld door de gemeente Berg en Dal en is de enige officiële bijdrage van de gemeente aan dit blad.

Zuid-Koreaanse medaille voor in de KoreaOorlog gesneuvelde Nederlandse militair
BEEK. Op 21 februari 2020
werd door de ambassadeur
van de Republiek Korea,
Z.E. Dhr. Yeondoo Jeong, in
Beek een Zuid-Koreaanse
medaille postuum uitgereikt
aan mevrouw M. HofsteeRadstaat. Zij is de zuster
van de op 27 augustus 1952
tijdens de Korea-oorlog
gesneuvelde 23-jarige soldaat
Hendrik
Rutger
Radstaat
van
het
Nederlands Detachement
Verenigde Naties (NDVN).
De medaille die werd uitgereikt
is
de
‘Korean
Ambassador for Peace Medal’.
Soldaat Radstaat was geboren op 18 maart
1929 te Zaandam en werd na een oproep van
de Verenigde Naties op vrijwillig basis in
1952 uitgezonden naar de Korea-Oorlog. In
deze periode was het Regiment Van Heutsz
van het Nederlands Detachement Verenigde
Naties (NDVN), waar soldaat Radstaat was
ingedeeld, van 20 augustus tot 5 september
1952 ingezet in stellingen tussen de heuvels
‘Old Baldy’ en ‘Arsenel’.
De opdracht van de NDVN aan de eenheid
van soldaat Radstaat was naast het voeren
van een hardnekkige verdediging ook agressief patrouilleren om krijgsgevangenen te
maken. Er was echter nauwelijks vijandcontact. De enige vermeldenswaardige ontmoeting had plaats in de avond van 27 augustus
1952 toen de dagelijkse hinderlaagpatrouille
een doorgedrongen afdeling van de vijand

met behulp van een tank terugdreef. Tijdens
deze actie is soldaat Radstaat, nu inmiddels
67 jaar geleden, omgekomen.
De Ambassador for Peace Medal is een
belangrijke herinneringsmedaille, waarmee
de Republiek Zuid-Korea haar dankbaarheid
toont jegens militairen van de 16 landen,
waaronder ook Nederland, die tijdens de
Korea-Oorlog (1950 – 1953) hebben meegevochten om Zuid-Korea te bevrijden
De onderscheiding gaat vergezeld van een
oorkonde en kan inmiddels ook postuum
worden uitgereikt aan familieleden van de
omgekomene.
Bij de uitreiking waren, naast de ambassadeur, onder andere de commandant van het
12e Infanteriebataljon (Air Assault)
Regiment van Heutsz, de luitenant-kolonel
Guy Dolmans en de voorzitter van de
Vereniging Oud Korea Strijders, de heer Paul
Gommers, aanwezig.

Forte welzijn & Corona
Wegens de snelle verspreiding van het Coronavirus in
ons land en op advies van de overheid, is Forte Welzijn
genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen uit
voorzorg. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1
april 2020.
Bijeenkomsten en activiteiten:
Onze bijeenkomsten en activiteiten met 10 of meer
deelnemers gaan op dit moment niet door. Voor de bijeenkomsten en activiteiten met minder dan 10 deelnemers geldt dat ze nog doorgang vinden. Mocht dit
anders zijn dan wordt u tijdig geïnformeerd. Heeft u
klachten als een verkoudheid, hoesten of koorts dan
verzoeken wij u om niet te komen naar deze activiteiten.
Veel sociaal-maatschappelijke activiteiten gaan nu niet
door. Deelnemers aan deze activiteiten zijn vaak mensen die extra kwetsbaar zijn. Zij hebben vaak wel
behoefte contact en verbinding. Vooral nu in deze
periode waarin veel (dagbesteding)activiteiten ook al
teruggeschroefd worden omwille van ieders gezond-

Aanrijding in
Beek
Politie en ambulance moesten zondagmiddag naar de kruising bij de
verkeerslichten in Beek (Rijksweg
53(N325) – Verbindingsweg en St.
Hubertusweg). Daar was een auto
in botsing gekomen met een bromfietser. Het leek gelukkig allemaal
mee te vallen. De bromfietsers
kwamen vanuit de richting
Nijmegen en reden over het fietspad, terwijl ze de Verbindingsweg
overstaken. Van rechts naderde een
automobilist en op de kruising
raakte de bromfietser de linker achter/zijkant van de auto.
Foto: Henk Baron

heid. Onze medewerkers zijn daarom gestart met
nagaan of het mogelijk is om deze mensen, daar waar
mogelijk, toch een vorm van ondersteuning te bieden.
Afspraken:
Heeft u een afspraak en last van klachten als een verkoudheid, hoesten of koorts? Neem dan aub contact op
met de medewerker van Forte Welzijn om de afspraak
te verzetten.
Wij blijven op werkdagen telefonisch bereikbaar van
8.30-12.30 uur op 085-040 60 66 of via e-mail met uw
vaste contactpersoon binnen Forte Welzijn of via
info@fortewelzijn.nl
Kantoren:
Indien mogelijk werken onze medewerkers vanuit
thuis. Daarom zullen de kantoren in Elst (De Wieken)
en in Groesbeek (De Körf) beperkt bemenst zijn. Ook
de overige fysieke plekken waar vaak Forte Welzijn
medewerkers aanwezig zijn zullen beperkt bemenst
zijn door onze medewerkers (Jongerencentra en wijkcentra in Overbetuwe en Berg en Dal).
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VOOR VRIJ BEWEGEN
Dè fysiotherapiespecialist in Nijmegen Oost. Ruim behandelaanbod & specialisaties, kwalitatief hoogstaand, persoonlijk, snelle diagnose en behandeling, geen wachtlijst,
contracten met alle zorgverzekeraars. Prachtig gevestigd in
historisch pand ‘Villa Westhof’.

Fysio Villa Westhof

024 - 679 16 45

Berg en Dalseweg 172

info@fysiovillawesthof.nl

6522 CC Nijmegen

www.fysiovillawesthof.nl
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“MONA”
Ik verwen mannen van alle leeftijden!

Duivel of engel?

Jij kiest!

Tel.: 0049 15115 940211
dagelijks van 8:00-23:00 uur
op Google: Monakleve
www.markt.de/monakle

Arno's
Haarmode
Tel. 0481-433407

Installatietechniek
Duurzame oplossingen

Service en onderhoud

Centrale verwarming

Loodgieterswerk

Ventilatie

Dak en Zinkwerk

Dealer van o.a.:

ana

p

r

n

€29,50
e

Nefit - Daalderop - Remeha - Vaillant

f

v

Complete badkamer/toilet verbouwing

perso

bowl &
pasen

o

Eerste & Tweede Paasdag

024-6633100
www.frankbv.nl

• grondwerk • (sier)bestrating
• tuinaanleg • sloopwerk
• rioleringswerkzaamheden
Driessen Grondwerken
www.driessen-grondwerken.nl
telefoon: 06.4782.7557

J.C. JANSEN
JANSEN
J.C.

aannemersbedrijf B.V.
aannemersbedrijf
B.V.
Wij zijn er voor
- Nieuwbouw
- Verbouw/ aanbouw
- Renovatie/ onderhoud

BEL: 024 3228000

Voor zowel particulier als zakelijk

www.olround.nl
Lieskes
Wengs44 6578
6578JK
JK Leuth
Lieskes Wengs
Leuth Tel.
Tel.024-6632601
024-6632601
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl
info@jc-jansen-leuth.nl
www.jc-jansen-leuth.nl

N AT U U R

17 maart 2020

Werken aan een veilig bos in het kader
van natuur- en bosbrandbestrijding!
Veilig recreëren en wonen in het Rijk
van Nijmegen dat wil toch iedereen!
Hierbij is brandveiligheid in bos en
natuur erg belangrijk en werken
Nederlandse en Duitse terreinbeheerders, gemeenten en de brandweer
(Veiligheidsregio Limburg Noord) in
het grensgebied nauw samen om de
bossen en natuurterreinen brandveiliger
te maken. Daarom worden in de natuurterreinen en bossen brandcorridors
ingericht zodat het gebied goed toegankelijk is voor blusvoertuigen en er in de
corridor geen hout meer voorkomt dat
snel brandt. Van belang is dat alle corridors op redelijke termijn in orde zijn
in het kader van de brandveiligheid. In
de terreinen van Natuurmonumenten en
Natuurbegraven Nederland rond de
Mookerheide worden hiervoor nu de
werkzaamheden gestart. Dit betekent
dat er over de gehele breedte van de corridor (30 meter inclusief de weg/het

Gratis goede
muizenvangers
aangeboden!

Diverse
dierenorganisaties
uit
Nijmegen vangen in de stad regelmatig
(half) verwilderde katten. De meesten
worden na sterilisatie of castratie weer
uitgezet op de plek waar ze gevangen
zijn. Het komt regelmatig voor dat dit
niet mogelijk is. Soms lopen er al te
veel katten in een wijk, soms zijn er
halfwasnesten die al te verwilderd zijn
om in huis te plaatsen. Voor deze dieren
worden boeren, burgers en buitenlui
gezocht, die de ruimte hebben om deze
katten op te nemen.
De katten zijn allemaal ‘geholpen’,
gechipt en vrij van parasieten. Voor de
nieuwe eigenaar zijn er geen kosten aan
verbonden. Het enige wat nodig is, is
een ruimte om de katten een paar
weken in op te kunnen sluiten zodat zij
kunnen wennen aan hun nieuwe woonplek. Verder wordt gevraagd om de dieren wel bij te voeren indien nodig en
hun gezondheid in de gaten te houden.
Mocht een kat ziek zijn en hulp nodig
hebben dan kan, wederom kosteloos,
weer contact opgenomen worden.
Het aantal katten in de opvang varieert
en het is ook aan de nieuwe eigenaar
om aan te geven hoeveel katten er
opgenomen kunnen worden. Bij interesse of vragen kan contact opgenomen
worden
met
Susan
Huurman
0640235455 of via s.huurman@chello.nl

Geef een Geit!
De actie ‘Geef een geit’ van
Dierenartsen zonder Grenzen is bezig.
We zijn deze actie gestart om gezinnen
in Malawi een betere toekomst te geven
door ze een geit en begeleidende cursus
te geven.
Een geit kan voor een gezin in Malawi
écht het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het geven van melk. Maar
niet alleen de melk is onmisbaar, ook
de mest is nodig om akkers te bevruchten, om zo meer en beter voedsel te
kunnen verbouwen. Daarnaast kan een
geit tot wel twee lammetjes per jaar
krijgen, waardoor de kudde snel kan
groeien en er af en toe een geitje verkocht kan worden. Het geld dat de verkoop van een geit oplevert, biedt het
gezin toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en nog veel meer! Met een
geit geef je dus niet alleen de geit, maar
ook een beter bestaan aan een gezin in
Malawi!
Wil jij ook een geit geven aan deze
gezinnen in Malawi? Dat kan! Via dierenartsenzondergrenzen.nl/geefeengeit
kan je een geit voor 50 euro, een kleine
kudde voor 200 euro of een grote kudde
voor 500 euro cadeau doen. Geef een
gezin een geit, en daarmee een toekomst!

pad) naaldbomen worden gekapt en
naaldhoutopslag wordt verwijderd.
Daarnaast worden eventuele onveilige
bomen of overhangende/dode takken
verwijderd. In de strook waar bomen
gekapt moeten worden wordt vervolgens gewerkt aan nieuw loofbos en
wordt de ontwikkelingen op de voet
gevolgd. Daar waar door natuurlijke
processen te weinig nieuwe loofbomen
opkomen worden deze op termijn aangeplant. Hierdoor neemt de biodiversiteit van het gebied op termijn toe.
Paden
Vanwege het gebruik van zware machines zullen enkele paden er tijdelijk
slecht bij liggen. Na afronding van de
werkzaamheden worden de paden hersteld. Het herstel van de paden is alleen

mogelijk bij droog weer. Nadat de
werkzaamheden kan het dus enkele
weken duren voordat alle paden hersteld zijn.
Veiligheid
Tijdens de werkzaamheden wordt
gewerkt met machines en er kunnen
bomen op de paden vallen. Om te voorkomen dat bezoekers in onveilige situaties terecht komen worden paden tijdelijk afgesloten. Wij willen u vragen
de afscheidingen te respecteren voor
uw eigen veiligheid en voor die van de
aannemer.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met
Bosgroep Zuid Nederland via s.kessels-reijnen@bosgroepzuid.nl.

Bever doodgereden in de
Hezelstraat in Ooij
Vrijdagmorgen is op de Hezelstraat in Ooij een prachtige grote bever doodgereden. Waarschijnlijk is het de bever die daar al lange tijd in en rond de
Koekoekskolk zat. Het is niet bekend of het een mannetje of een (eventueel drachtig) vrouwtje betreft.
Foto: Henk Baron
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Leuth is weer wat wijzer
Zaterdagavond 7 maart stroomde de
grote zaal van dorpshuis De
Vriendenkring in Leuth vol. Op het
programma stond de 5e versie van de
Leuthse PubQuiz. Net als bij de vorige
vier edities waren er ook nu weer ruim
voldoende aanmeldingen bij de organisatoren, de club VoorLkaar, binnengekomen. Rond half negen was de zaal
gevuld met de 23 groepen en in totaal
165 deelnemers. ‘Er is zelfs een lijst
met reserveteams’, vertelde Theo van
Eck, één van de organisatoren. ‘Voor
meer dan 23 groepen is er gewoon geen
plaats.’ De groepen mogen minimaal 5
en maximaal 8 deelnemers bevatten.
De wedstrijdspanning was voelbaar
aanwezig maar vanaf de start zat de
stemming er meteen goed in. Een welkom van de presentator en een korte
spelregeluitleg bracht de deelnemers op
gang. Mobieltjes en andere media gingen uit en op tafel in een pot. Daarmee
werd alleen het eigen brein en overleg
binnen de eigen groep de databank
waaruit geput kon worden om tot de
goede antwoorden te komen. Nadat de
groepen aan elkaar waren voorgesteld
was de aandacht vol bij ronde 1.
De avond bestond uit in totaal 8 rondes
van 10 vragen met om de twee rondes
een kleine plas- en bestelpauze. Na
ronde vier volgde een eerste tussenstand waarbij de nummer 1 van dat
moment getrakteerd werd op een ‘schnappsmomentje’. De deelnemers van
‘Wit nie bestit nie’ (44 punten) wisten
er wel raad mee. Datzelfde gebeurde na
ronde zes opnieuw maar de traktatie
was nu voor de nummer 23. Heel toepasselijk werd dat met 30 punten ‘De
Hekkensluiters’. Grote hilariteit leverde ook nu weer de ronde met sexueel

getinte vragen op.
Tussendoor werd er een extra bonus
vragenlijst uitgedeeld met foto’s van
bekende monumenten. Deze moest tussentijds worden ingevuld met de naam
van het monument en de plaats en werd
twee rondes later weer opgehaald.
Ronde 6, met dorpsgerichte vragen
over Leuth, leverde voor de winnende
groep van die ronde een extra prijs op.
Winnaar van een rijkelijk gevulde Spar
Looijscheldertas werd ‘Quiz’t wel’ met
8 punten. Hoe belangrijk tussenstanden
zijn bleek aan het eind maar weer want
plaats 23 en daarmee laatste werden
‘De Hekkensluiters’. Op een verdienstelijke 2e plaats eindigde de winnaar
van 2019, ‘We hadden ook kunnen
gaan bowlen’ met 96 punten. Winnaar
van de wisseltrofee, een tas vol lekkernijen en een kruik Schrobbeler werd
‘Wit nie bestit nie’. Ze sprokkelden 104
punten bij elkaar en mogen zich een
jaar lang PubQuiz-kampioen noemen.
Na het eindsignaal werden de vragen
en antwoorden nog eens flink onder de
loep genomen en werd winst en verlies
genomen en weggeborreld. Zoals zaal
“De Vriendenkring” aan het begin van
de avond vol stroomde zo liep deze na
middernacht ook weer leeg. Weer een
prachtig resultaat voor commissie
VoorLkaar en de deelnemers zijn zeker
weer wat wijzer huiswaarts gegaan.
Volgende PubQuiz avond staat al weer
in menige agenda genoteerd. Zaterdag
6 maart 2021. De eerste groepen hebben zich al weer gemeld. Ook meedoen? Verzamel je groepje van 8 en
geef je op. (tel. 024-6632167)
Tekst: Sjarel Hubbers
Foto: Henk Baron

Kastjes voor vleermuizen geplaatst
Woningbouwvereniging Oosterpoort heeft afgelopen week kastjes voor vleermuizen geplaatst aan de gevels van diverse woningen in Ooij. Het is de bedoeling dat
de vleermuizen zich daar gaan vestigen.
Foto: Henk Baron

‘Wit nie bestit nie’ winnaars van de Pubquiz

5 mei 75 jaar bevrijding in Leuth

“Waldboeren” in de
gemeente Berg en Dal

Jarenlang wordt op 4 mei In Leuth aandacht geschonken aan de herdenking
van de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen ervan. We herdenken dan
de gevallenen, zowel de burger- als
militaire slachtoffers.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat
Nederland zijn vrijheid terugkreeg.
Reden genoeg om ook hier aandacht
aan te schenken op 5 mei.
Gelukkig zijn er in Leuth nog velen die
kunnen navertellen wat zij hebben
beleefd in die tijd.
In oktober zijn de verhalen van een
aantal evacués in boekvorm verschenen.
We willen dit jaar 4 mei weer herdenken, maar ook Bevrijdingsdag 5
mei samen vieren!
Dinsdagmorgen 5 mei om 9.30 uur verzamelen we op het Kerkplein te Leuth
om daar onder begeleiding van de
muzikale klanken van muziekvereniging Door Eendracht Sterk het
Bevrijdingsvuur, dat in Wageningen is
opgehaald door loopgroepen uit onze
gemeente, ook hier te ontsteken.
Hierna zullen we samen, jong en oud,
op het Kerkplein dat hiervoor feestelijk

Foto: Henk Baron
De wethouders Annelies Visser van de
gemeente Berg en Dal en haar collega
wethouder Harriët Tiemens uit
Nijmegen hebben zaterdagmorgen 7
maart een walnotenboom (Juglans
regia ‘Purpurea’ ) geplant aan het
Klappeijenpad te Berg en Dal. Op dit
oude landbouwperceel met aangrenzende bosrand wordt geëxperimenteerd
door De Ploegdriever met voedselbomen en – struiken in combinatie met

akkerbouw en veeteelt. Daarbij worden
lokale grondstoffen gebruikt en worden
producten lokaal afgezet. Het is
Agrobosbouw gecombineerd met
kringlooplandbouw. Een experiment
dat past binnen een oude landbouwtraditie en bijdraagt aan de actuele discussie over de toekomst van de landbouw.
Het landbouwperceel ligt weliswaar in
de gemeente Berg en Dal maar is
eigendom van de gemeente Nijmegen.

KNNV-excursies
Donderdag 19 mrt. | 10.00 - 14.00
uur| KNNV Reichswald, Geldenberg,
Rehsol (onder voorbehoud).
Een tocht door Het Wald met als doel
de Natuurwaldcelle Geldenberg.
Vertrek:
Oorlogsbegraafplaats
Gemenebest, Grunewaldstrasse, 47533,
Kleve (D). Iedereen is welkom.
Deelname gratis. Excursieleider: Jan
Nillesen [0485 574780].

is versierd, ontbijten met live optredens
van Marieke van Ruitenbeek en Theo
Dahm. Dit Dorpsontbijt is met behulp
van
de
SPAR
samengesteld.
Aansluitend wordt de Dorpsagenda
aangeboden aan het college van B&W.
Daarna kunt u meedoen aan de
Dorpsquiz, individueel of als team:
Welk team kent alle feiten over Leuth?
Wie kan er goed speurwerk verrichten
en door wie worden de gestelde vragen
het best beantwoord? Test uw kennis en
doe mee! Het is een gezellig uitje voor
alle leeftijden.
U kunt zich aanmelden voor ontbijt én
quiz of voor één van beide.
Dit kan vanaf 1 april bij supermarkt De
Spar, via de huis-aan-huis verspreide
folder of vraag het aanmeldformulier
aan
via
bevrijdingsdagleuth@gmail.com
Meer informatie vindt u ook op de site
www.laatleuthleven.nl
Deelname aan ontbijt én quiz kost €
10,- per persoon of € 5,- voor één van
beide activiteiten.
Kinderen tot 5 jaar kunnen gratis deelnemen.
Het gehele programma aan feestelijke
activiteiten, het ontsteken van het
bevrijdingsvuur, het ontbijt en de
Dorpsquiz zal tot ongeveer 14.00 uur
duren.
Vragen of opmerkingen? Mail ons via
bevrijdingdagleuth@gmail.com
Herdenkingscomité Leuth
Willem, Wim, Marian en Annelies
en
Organisatie Dorpsquiz
Mireille, Daska, Lia, Marjon en
Yvonne
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Nieuws uit Nijmegen
Varen met Rob Jaspers op de Waal en
tegelijk de Vincentiusvereniging steunen
NIJMEGEN. De Waal is nooit hetzelfde. Hoog of laag water,
de beelden zijn altijd verrassend En dat kun je beleven op
een reeks nieuwe Waaltochten begin april met journalist Rob
Jaspers. Hij vertelt dan tegelijk over de grote veranderingen
van het afgelopen decennium rond de rivier. Vanaf de Waal
heb je altijd een andere blik op dit nieuwe Nijmegen. De
bochten in de Waal bij zorgen voor die 'beeldverrassingen'.
Rob Jaspers geeft op de tocht uitleg over de betekenis van de
Waal, de vernieuwingen van de kade, de ontwikkelingen
rond Waalhaven en het Waalfront West en het rivierpark
Lent. Met zijn tochten in april steunt hij ook de
Vincentiusvereniging en de organisatie Quiet. Van de deelnemers gaat telkens 3 euro naar deze organisaties met als
bestemming gratis Waaltochten voor een grote groep mensen
die eenzaam zijn of in armoede leven.
Op donderdag 2 en 9 april (17.30 uur) zijn de eerste
Waaltochten voor dit doel.

Rob Jaspers staat tijdens de tocht uiteraard stil bij de snel
oprukkende nieuwbouw aan het Waalfront West. Hij vertelt
over de nieuwe investeringsplannen van Engie bij het MaasWaalkanaal na de afbraak van de kolencentrale, de kansen
voor een 'groene delta' hier. Hij belicht hoe de containerterminal aan de Waal verbindingen heeft met de hele wereld.
Hij belicht de kansen van de watersport in de Spiegelwaal,
maar staat ook stil bij de veranderingen in de Stadswaard, de
Ooijpolder, de Betuwse en Weurtse polder. De natuur en
recreatie krijgen hier steeds meer kansen. Uiteraard komt
hierbij ook de historie van de Waal en polders aan de order.
Dan passeren ook de verhalen van de Romeinen, het vestingverleden van de stad, de oorlogsperiode en de vele overstromingen die de polder en de stad troffen.
Reserveren kan via www.pannenkoekenboot.nl of telefonisch 024-3601262.

Barry en de Bonita’s winnen voorronde
Dag van het Levenslied 2020
NIJMEGEN. Zaterdagavond 7 maart zijn de eerste twee
namen voor de Dag van het Levenslied 2020 bekend
geworden. Tijdens de voorronde in De Lindenberg streden acht acts om de felbegeerde prijs: optreden op het
smartlappenfestival op 10 mei 2020. Barry en de Bonita’s
sleepten de juryprijs in de wacht en het duo Henk &
Chantal won de publieksprijs. Beide acts zijn daarmee
verzekerd van een plek op het hoofdpodium.
De artiesten Theo Solo, Snelle Henkie en zijn (h)exen,
DrieN, Barry en de Bonita’s, De Grote Karaokeshow, Band
Alles, Henk & Chantal en Tonnie Traenendal & de Nuilen
Knapperts traden op voor een uitverkochte zaal. Met hun
vertolking van meer en minder bekende levensliederen, overgoten met een theatraal sausje, probeerden ze de jury en het
publiek voor zich te winnen. De avond werd gepresenteerd
door Ronnie en de Razende Ronda’s.
Een jury van drie man sterk voorzag elke act van humoristische complimenten en opbouwende kritiek. Barry en de
Bonita’s, met hun strakke danspasjes en glitterkostuums,
werden door de jury verkozen tot de grote winnaar van de
avond. Ze brachten onder andere een ode aan het
Songfestival met het nummer ‘Bim Bam Bom’ van Harmony,
de Nederlandse inzending van het Songfestival in 1978.
Daarnaast mocht iedere bezoeker een stem uitbrengen op één
van de deelnemende artiesten. Henk & Chantal kregen de
meeste stemmen; ze stalen niet alleen het hart van het
publiek, maar ook elkaars hart. De omschrijving van hun act
zegt genoeg: “Het populaire televisieprogramma Married at
First Sight is neergestreken in Nijmegen, om hier door middel van de wetenschap twee wildvreemden in het huwelijk te

Beeldentuin kunstmarkt
Op 4 en 5 april organiseren de creatieve ateliers van de Berg en
Dalseweg 295 de beeldentuin, kunstmarkt en
muziekatelier 2020.
Voor de derde editie is
er ook dit jaar weer een
ontzettend leuke mix
van verschillende beeldende kunstvormen en
kunstenaars tot stand
gekomen.
De kunstenaars en gastkunstenaars
uit
Nijmegen-oost
en
omgeving exposeren
en verkopen hun werk.
Naast de kunstmarkt is er een beeldentuin, zijn er muziekoptredens en een
zangworkshop. Het wordt een weekend
vol kunst, muziek, hapje, drankje, creativiteit, gezelligheid en inspiratie.
De gastkunstenaars zijn Marianne de
Bil (3D en schilderijen), Sil Boesten (in
memoriam), Stijn Coetsier (geometrische sculpturen), Sjaak Kaashoek
(etsen en schilderijen) Annie van
Gemert (fotografie), Marc Deeleman
(beelden van Cortenstaal), Frans
Kerkhoff (shaped canvas), Riet Kersten
(gemengde techniek), Alda Poulussen
(wolschilderijen en beelden), Syl
Tuerlings (weldart), Tonnie Volmeijer

(textiel kunstenaar),
Inge Jansen (beelden),
Jacinta
Kogelman
(intuïtief kunstenaar).
De muziek wordt
zaterdag
verzorgd
door
Ensemble
Saudade, singer/songwriters
Clemens
Thonen, Hanne van
Renesse (en haar leerlingen) en Kymé
Spauwen. Op zondag
spelen De Vaganten
(wereldmuziek),
wederom Hanne van
Renesse (en haar leerlingen) en De Naakte
Waarheid.
Op zondag is er een wijnproeverijtje
verzorgd door Cave du Portugal.
Organiserende ateliers: van Wil van
Lamoen (olieverfschilderijen en collages), Hans de Raad (reliëfs van hout en
brons), Freek Janssen en Femke Peters
(zaag meubelwerk), Sophie de Haan
(beelden in mozaïek) en Hanne van
Renesse
(singer/songwriter
en
zang/gitaar docente)
Wees welkom zaterdag 4 en zondag 5
april tussen 12:00 en 17:00 uur op de
Berg en Dalseweg 295 in Nijmegen
Oost. (onder voorbehoud corona)
Meer info: www.wilvanlamoen.nl

Je gezonde tuin
Foto: Ton Gelsing
laten verbinden.”
Dag van het Levenslied 2020
De winnende acts treden allebei op tijdens de 38e editie van
de Dag van het Levenslied op zondag 10 mei, hét smartlappenfestival met een knipoog. De Dag van het Levenslied
vindt traditiegetrouw plaats op Moederdag in het
Valkhofpark en is gratis te bezoeken. Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.dedagvanhetlevenslied.nl.

Lentekriebels? Wil je graag meer kunnen eten uit je tuin zonder een moestuin aan
te leggen? Of wil je graag meer insecten in je tuin of je tuin meer onderdeel maken
van je leven? Op zaterdag 28 maart tussen 14.30 -16.30 uur geeft Marije van der
Park een interactieve lezing in Nijmegen. In 7 stappen neemt zij je mee. Hoe kun
je van je tuin een gezonde eetbare tuin maken. Een tuin in overvloed, met een
gezonde bodem en een gezond geheel. Je verdiept door deze bijeenkomst je kennis op een eenvoudige manier. Er is ruimte voor vragen en om voorbeelden in te
brengen. Met de stappen, die je meeneemt naar huis, kan je zelf verder aan de slag.
Marije van der Park verstaat de kunst om je op sensitieve wijze de weg te wijzen
naar de subtiliteit van een diepe verbinding met de natuur en met je tuin. Marije
is een gepassioneerd tuinierster. Zij zet haar kennis en vaardigheden in als verbinder van mens en natuur. Zij verzorgt educatieve trajecten, helpt particulieren, scholen en andere organisaties bij het ontwikkelen van een natuurlijke tuin en is actief
in projecten rondom permacultuur. Plaats: Yogacentrum Anahata van Trieststraat
14 in het centrum van Nijmegen. Aanmelding: marije@studiovanderpark.nl Meer
info: www.anahatanijmegen.nl

Parkeergarage Kelfkensbos 3 dagen
dicht vanwege werkzaamheden
In de UNIT Winkel krijg je een fikse korting van 50% Van dinsdag
24 maart t/m donderdag 26 maart is parkeergarage Kelfkensbos
Nationale Autismeweek 2020, PRIKKELS!

Beeldende Kunst en Vormgeving prikkelen de toeschouwer. Ze prikkelen
niet alleen, maar roepen ook gevoelens
bij de waarnemers op. Soms moet je
mensen prikkelen om ze overhalen tot
een aankoop. Daarom willen we de
bezoekers in de UNIT Winkel prikkelen tijdens de Autismeweek om uniek
beeldend werk aan te schaffen door
veel van het beeldend werk met 50%
korting aan te bieden. Een extra prikkel
dus om tijdens de autismeweek naar de
UNIT Winkel in centrum van Nijmegen
te komen, Passage Molenpoort 37 .
Open van dinsdag t/m zaterdag van 11
tot 17 uur.
Uitgangspunt voor de UNIT Academie
is het talent en interesse voor beeldende kunst en vormgeving. Onze overtui-

ging is dat de deelnemer van het UNIT
Atelier zich verder kan ontwikkelen als
hij wordt aangesproken op zijn
talent(en) en interesse(s). De meeste
deelnemers zijn voor hun komst naar
het UNIT Atelier veel en te vaak aangesproken op zaken waarin zij niet
goed zijn. Dit werkt blokkerend voor
zowel persoonlijke ontwikkeling als de
ontwikkeling van het beeldend vermogen. Het talent en de interesse van elke
individuele deelnemer staat bij de
UNIT Academie voorop en niet de
diagnose van autisme of vergelijkbare
problematiek.
In de afgelopen 12 ½ jaar van haar
bestaan heeft de UNIT Academie ruimte geboden aan zo'n 160 personen.
Allen met een normale of boven nor-

Oproep van het
Radboud Senioren Koor
Wij zoeken mensen, vooral heren, die
een uitdaging aandurven. Wij, dat is het
Radboud Senioren Koor. Je leert bij
ons, bij de inzingoefeningen, niet
alleen met trillende tong en lippen een
helikopter nadoen, maar je krijgt ook
echt zangles om ons geweldige repertoire van Mozart tot Bernstein te leren
zingen.
Kom bij ons kijken en luisteren. Wij
repeteren ieder donderdagmorgen van
tien tot twaalf in het wijkcentrum
Hatert, .Couwenbergstraat 22.
In 2019 vierde het Radboud Senioren
koor haar dertig jarig bestaan, met een
druk bezocht concert in De Ark in
Nijmegen Oost. Het koor staat onder
leiding van Eugene Ceulemans een
bekend koordirigent in Nijmegen en
omstreken.
Na de zomer vakantie verhuisden we

naar het wijkcentrum in Hatert.
We begonnen daar welgemoed met een
volledig koor, maar inmiddels hebben
we door ziekten 3 Bassen verloren.
Hierdoor is de klankbalans in het koor
niet meer zoals het nog kort tevoren
was. We hebben nu dringend bassen
nodig om ons concertprogramma van
het komende jaar te kunnen uitvoeren.
Ook ander stemmen, tenoren, alten en
sopranen zijn van harte welkom , maar
nieuwe bassen worden met extra
gejuich ontvangen.
Kom een keer luisteren en maak een
afspraak. U kunt ons bereiken via:
Ton Moens: tel. 3551380; e-mail:
t.e.moens@planet.nl
Ton van Munster: tel. 3567255; e-mail:
a.th.v.munster-v@hccnet.nl
Namens het Radboud Senioren koor,
Frans Geertsen

male intelligentie en een originele en
eigenzinnige wijze van doen en denken. Een aanzienlijk aantal hebben hun
talent verder kunnen ontwikkelen
onder begeleiding van professionele
kunstenaars en vormgevers van het
UNIT Atelier en hun opleiding vervolgd aan een reguliere kunstacademie.

Vegetarisch
Paas Buffet
Op vrijdag 3 april is er vanaf 18 uur in
het Pro College aan de Dennenstraat 21
een vegetarisch Paas Buffet. Gedurende
deze avond maken wij samen zes verschillende feestelijke gerechten en dit
alles met biologische grondstoffen. Zo
staan er o.a. op het menu mimosaeieren met raapstelen gevulde pannenkoekjes, quinoa salade, kleurrijke
bonenmix en diverse tapenades.
Ook mensen met een allergie of leefstijl
zijn welkom; wel vooraf melden. Voor
meer info of een folder bel of email
naar D. Companjen, tel 06-13079008
of dcompanjen@yahoo.com of kijk op
www.kokenmetdominique.nl.

COLOFON
NIJMEGEN OOST:

Redactie & Advertenties
De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
6573 DB Beek-Ubbergen,
Tel: 024-6843533 Fax: 024-6842645
E-mail adres: info@derozet.nl
B EZORGKLACHTEN :
Bezorgdienst Elyseese Hof,
Beek, tel. 06-23502075

OPLAGE: 25.000

gesloten.Tijdens deze sluiting worden de snelvouwhekken (speedgates) vervangen
door roldeuren. Abonnementhouders van Parkeergarage Kelfkensbos parkeren tijdens de sluiting in Parkeergarage Eiermarkt.

Nijmegen krijgt met De Achtertuin
een unieke, industriële stadsoase
De komende drie jaar combineert De
Achtertuin ieder weekend eten, drinken, kunst en muziek met een groot
activiteitenprogramma in het hart
van het Nyma-gebied. De poorten
van Nijmegen’s nieuwe, industriële
stadsoase op het Vasim terrein gaan
open vanaf vrijdag 1 mei 2020.
Het tijdelijke project is een ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Een plek om
te borrelen, op te laden, te genieten van
het weekend en culturele uitingen als
muziek en film. De Achtertuin krijgt
een eigen podium dat ruimte biedt voor
dj’s en bands, en een springplank wordt
voor Nijmeegse muzikanten, concepten
en experimentatie. Een plek waar ze de
mogelijkheid krijgen om te groeien en
zich te ontwikkelen. Naast een podium,
bar en terras komt er ook een kleine
keuken met een eigen chef-kok, die
borrelgerechten bereid met groene producten uit eigen streek, evenals huisgemaakte pizza’s om te delen.
De nieuwe culturele hotspot krijgt een
volstrekt unieke uitstraling binnen de
stadsgrenzen van Nijmegen aan de
hand van een groot terras, een eigen
plantenkas, een podium en een weidse,
open indeling. Het project dient als
katalysator van het omringende gebied;
een voorproefje van de toekomstige
ontwikkelingen die Nyma de komende
jaren een nieuw gezicht gaan geven.
De Achtertuin richt zich op een duurza-

me beleidsvoering. Niet alleen door
groenten en kruiden te kweken in eigen
kas of te experimenteren met bodemreiniging door middel van paddestoelen
en zwammen, maar ook door in te zetten op het scheppen van werkplekken
voor mensen die het moeilijk hebben
op de arbeidsmarkt. De creatie van een
inclusieve plek, waarin mensen met
verschillende culturele achtergronden
elkaar kunnen vinden aan de hand van
een breed opgezet cultureel programma, geldt als leidraad voor alles dat De
Achtertuin doet.
Het openingsweekend van De
Achtertuin wordt groots gevierd van 1
t/m 3 mei, met een uitgebreid programma dat de toon zet voor wat bezoekers
de komende jaren kunnen verwachten.
Meer informatie over de activiteiten en
invulling van de opening volgt snel.
Over De Achtertuin
De Achtertuin is onderdeel van het
industrële erfgoed langs de oever van
de Waal, dat in samenspraak met lokale ondernemers wordt ontwikkeld tot
een inspirerend en aansprekend terrein
waar heel Nijmegen kan spelen, creëren en delen. Het project is een initiatief van de culturele smaakmakers Drift
en SMKMRKT, en de programmering
van De Achtertuin wordt ingevuld in
samenwerking met de programmeur
van Doornroosje en Merleyn.
https://www.achtertuin.nu

SENIOREN&WELZIJN

Knusse KBO Beek middag

In memoriam:

Wim Arntz

Foto: René Hendriks
BEEK. Donderdagmiddag 12 maart
kon de themamiddag met Forte
Welzijn, in hotel `t Spijker, helaas geen
doorgaan vinden. Ook hier was ziekte
de boosdoender, deze interessante middag waarna werd uitgekeken, wordt
natuurlijk later alsnog gehouden. Onze
leden en belangstellenden konden over
de afgelasting niet meer worden geïnformeerd, dus werden zij, zoals altijd
door de KBO Beek, gewoon ontvangen
met een kopje koffie of thee. Niemand
keerde meteen weer om, het werd een
hele knusse middag met vragen en antwoorden over en weer, vragen over wat
de KBO Beek dit jaar allemaal nog wil

gaan ondernemen voerden de boventoon. Aan een heerlijke fijne ontspannen middag kwam na enkele uren,
nadat de KBO Beek tussendoor de gasten had verwend met een consumptie
een einde.
De KBO Beek doet altijd en in iedere
omstandigheid is gezelligs voor en met
haar leden. Wilt u ook alles meemaken
wat de KBO Beek dit jaar nog voor u in
petto heeft, lid worden is de passende
oplossing.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek, voor alle informatie 024
3226377

Nieuwe secretaris EHBOvereniging Millingen / Kekerdom
Vrijdagavond 6 maart was de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering van de
EHBO-vereniging Millingen aan de
Rijn / Kekerdom in de kantine van
sportcomplex De Hove. Omdat Rosita
en
Jonnie
Janssen
met
de
Nieuwjaarbijeenkomst
verhinderd waren, werden ze die avond alsnog
gehuldigd met hun jubileum.
Een belangrijk agendapunt was de invulling
van de bestuursfunctie
van secretaris.
De huidige secretaris,
de
heer
Berrie
Pijnappels was aftredend, niet herkiesbaar
en treedt terug als
secretaris.
Berrie
Pijnappels blijft lid en
zal in het Bestuur nog
ondersteunende werkzaamheden verrichten.
Berrie was sinds 1996
secretaris, werd door
het Bestuur en de aanwezige leden uitbundig
bedankt en ontving de
oorkonde van het
Erelidmaatschap uit
handen van de voorzitter Alex Janssen.

EHBO-vereniging.
Het Bestuur van de EHBO-vereniging
Millingen aan de Rijn / Kekerdom
Foto: Hans Driessen

Elke maandag Bewegen Op Muziek.
Heeft u last van uw gewrichten, spieren
of bent u wat minder belastbaar ? En
wilt u toch lekker sporten ? Dat kan bij
Bewegen Op Muziek. U traint onder
begeleiding van een fysiotherapeut. "Ik
kom er energiek vandaan. In het begin
was ik natuurlijk bang dat de klachten
zouden toenemen. Het tegendeel is het
geval! Ik voel me fysiek sterker en fijner." "Ik had niet gedacht zo goed te
kunnen meedoen. Ik voel me niet alleen
soepeler, maar ook ronduit vrolijker na
zo’n levendige les.” “Het fijne is ook
dat je niet hoeft te kunnen dansen of
zo.” Iedereen kan er aan meedoen. Ook
je partner, een vriend of vriendin kan
meedoen door een partnerlidmaatschap. INFO; Ineke Huilmand 0623235178
bewegen@reumanijmegen.nl.
Ook voor een gratis proefles.
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Vrijwilligersvacature
mantelzorg Berg en Dal
Wil je deel uitmaken van een geweldige vrijwilligersgroep? Wil je jouw tijd
zinvol besteden? Lees dan even verder.
Je kunt van onschatbare waarde zijn
voor mensen die zorgen voor een ziek
familielid of voor een naaste/vriend
met een beperking: de mantelzorger.
Mensen die voor een ander zorgen,
kunnen wel een steuntje in de rug
gebruiken. Zeker wanneer ze die zorg
combineren met een opleiding, een
baan of een gezin (of beide).
Je kunt mantelzorgers ondersteunen,
als vrijwilliger.
Eén of meerdere van onderstaande
taken
• even invallen, zodat de mantelzorger
even weg kan, dat noemen wij de zorgpauze
• bestaande of nieuwe activiteiten organiseren;
• meedenken in de algemene organisatie, de brede stuurgroep;
• de PR verzorgen en de nieuwsbrief
vullen (gratis bijscholing is mogelijk);
• in gesprek gaan met een mantelzorger
die het teveel wordt.
• een netwerk voor mantelzorgers
opzetten.
Functie-eisen
Er zijn geen eisen maar wel wensen

afhankelijk van de taak. Zo is het wel
helpend als je ervaring hebt met bijvoorbeeld:
• administratie; • P.R.; • zorg; • ervaring
met gesprekken voeren, zoals maatschappelijk werkers en coaches,
Maar ook mensen met organisatietalent
zijn van harte welkom.
Wat heeft u de vrijwilliger te bieden?
Je gaat werken in een gezellige organisatie, hebt overleg over je werkzaamheden en staat er niet alleen voor.
Je kunt in je eigen buurt of dorp werken, maar dat is geen must. Ook op het
bureau zijn er werkzaamheden.
Wat maakt het werk de moeite
waard?
Je maakt het verschil! En je wordt
gewaardeerd. Je helpt mee om de zorg
die mantelzorgers geven mogelijk te
maken.
Opmerkingen
Je overlegt hoeveel tijd je kunt en wilt
besteden, werkzaamheden worden
afgestemd op je interesses en je talenten.
Contactpersoon
• Hanneke Klievink
• 06-13198559
• info@mantelzorgbergendal.nl

Kwiek Actieve Leefstijl
Afgelopen dagen heeft het kabinet,
samen met het RIVM, voor heel
Nederland aangescherpte maatregelen
aangekondigd. Hierin is ook een aantal
zaken gezegd over senioren:
• Vermijd grote groepen.
• Senioren moeten ook het openbaar
vervoer mijden en sociale contacten
beperken.
• Werk zoveel mogelijk thuis.
Omdat ook onze leden tot deze aangemerkte risicogroep behoren, hebben
onze besturen het volgende besluit
genomen
Wij schorten alle activiteiten, lessen en
bijeenkomsten op, tot het einde van de
maand maart (dus 31 maart). Er wordt

dus niet gesport, gewandeld, geen nordic walking, geen hardlopen etc!
Uiteraard zullen wij u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen en hoe
en wanneer wij weer gaan starten.
In deze tijd gaan wij er voor zorgen dat
u via You-Tube lessen kunt blijven volgen. Houdt daarvoor onze website in de
gaten en neem anders contact op met
uw contactpersoon.
Hartelijk dank voor uw begrip.
Namens de seniorensportverenigingen
Lianne Poels
Voorzitter Kwiek Actieve Leefstijl

Spaces van Wil

Mevrouw
Jolanda
Vergeer wordt de nieuwe secretaris van de

Bewegen Op
Muziek

Begin 1972 kwamen drie inwonersgroepen bij elkaar om samen een nieuwe partij te vormen in de gemeente
Ubbergen: de ondernemers, de agrariërs vanuit de NCB en de vakbeweging, het NKV. In 1974 deed de
Democratische Eenheidsgroep het
Laag mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en wonnen vijf zetels. Eén ervan
werd bezet door Wim. Het zou het
begin worden van zijn lange raadslidmaatschap, gevolgd door acht jaar wethouderschap. Daarna bleef hij prominent lid van de achterban van onze partij, waarvan de naam in 1990 werd veranderd in Combinatie ’90. Hij bleef lid,
ook toen hij om gezondheidsredenen
niet meer actief kon zijn.
Wim was een mensenmens. Hij kende
velen, en wist ook zovelen te interesseren voor zijn partij. De meeste raadsleden van onze partij hebben deze functie aanvaard na geïnspireerd te zijn
door Wim.

17 maart 2020

De klusspecialist
Eric Creemers

Telefoon: 024 - 6844281

Agenda KBO
(onder voorbehoud)
MILLINGEN. KBO inloop middagen
vanaf 13.30 uur in ontmoetingscentrum
de Duffelt.
Maandag: Inloopmiddag met kaarten,
rummikub, biljarten,gezellig bijeen zijn
en een kleine bingo.
Dinsdag: Nordick Walking ‘s morgens
vanaf De Gelderse Poort. ‘sMiddags
jeu de boules in de Brahmstraat vanaf
14.00;
Dinsdagmiddag in de wintertijd
Nordick walking
Woensdag: Line dansen - volksdansen
10.00 tot 11.30 uur in de Duffelt;
Donderdag van 9.15 tot 10.15 uur Gym
voor de senioren in de Duffelt.
Er kunnen bij diverse activiteiten nog
mensen bij.

Hij was er hoofdzakelijk voor zíjn polder, het grondgebied had zijn voorkeur.
Als heemraad werkte hij mee aan veiligheid tegen het water. In 1995 hielp
hij mee de zandzakken in de dijk te leggen. Hij werkte mee aan de landinrichting, zodat de agrariërs efficiënter konden werken, hij maakte en realiseerde
bouwplannen, huizen bouwen voor de
inwoners. De industrie uit de kernen
halen, de Bouwkamp kwam tot stand.
Dit alles naast zijn eigen agrarische
bedrijf en zijn gezin. Van Joke, zijn
vrouw, kreeg hij alle ruimte om dit
werk te kunnen doen. Toch vond hij
nog tijd om onder andere zitting te
nemen in het kerkbestuur van St.
Hubertus in Ooij en vele persoonlijke
contacten te onderhouden.
Rustiger aan doen was voor Wim: zingen op het kerkkoor, lid worden van de
jeu de boulesclub, kaarten in de
Sprong of bij de Vink en veel op bezoek
bij vrienden en bekenden.
Wij herinneren ons Wim als een gedreven man met hart voor de zaken waarvoor hij zich inzette, positief en met
een gezond verstand, geen grote woorden, wel daden. Een opgewekt humeur
en grote betrokkenheid. Zolang dit nog
kon vroeg hij “hoe is het in de politiek?” Wim, je mocht 84 jaar genieten.
Van je gezin, van je werk, van verre reizen naar familie overzee, van je vele
vrienden. Je was de grote stuwende
kracht van onze partij. In grote dankbaarheid blijf je in onze herinnering.
Foto: Henk Baron

EL TORO
INTERNATIONALE KEUKEN
BALKANSPECIALITEITEN

GROTE ZAAL
Reserveren mogelijk
Große Straße 80
47559 Kranenburg
Tel.: 0049-2826-419

18 februari 2020 was de vorige bijdrage aan De Rozet. Hoog water in de polder is bezocht op 18 februari en 4
maart. De jaarlijkse sleuteloverdracht
in Groesbeek was weer gezellig. De
carnavalsoptocht in Millingen was
weer een mooie variatie. De
Rozenmaondag in Beek was een natte
en dat was lastig voor velen! Het Gilde
in Nijmegen bestaat 33 jaar en in al die
jaren waren ze actief bij veel evenementen. De expositie in het Kerkje van
Persingen was weer een mooie variatie
aan kunst. En dan de verregende
optocht Keulen van Gelderland was
toch een leuke met verrassende deelnemers. U kunt alles weer terug zien door
op internet in te vullen: Spaces van Wil.
Of deze Link overnemen: https://whm-

gipman.wordpress.com/
8 maart Optocht Keulen van
Gelderland in Groesbeek
7 maart Expositie SCHOONHEID &
KRACHT in Persingen
5 maart bezocht Gilde 33 Jaar in Huis
der Geschiedenis
4 maart Hoog water en slechte toegang
in de Polder
26 februari Sleutelteruggave aan
gemeente Berg en Dal
24
februari
Rozenmaondag
Heksenketel optocht in Beek
22 februari Carnaval optocht in
Millingen aan de Rijn
21 februari Jaarlijkse sleuteloverdracht
in Groesbeek
18 februari weer in de verdrinkende
polder

Carnavalsoptocht in Millingen aan de Rijn

28 maart muzikale
inloopmiddag KBO Beek
Zaterdag 28 maart organiseren de
beheerstichting van het Kulturhus, de
Zonnebloem en de KBO Beek hun
tweede muzikale inloopmiddag van
2020 (onder voorbehoud).
De aanvang is om 14.00 uur, onze
muzikale gast, Theo van Blitz de entertainer die bij zijn publiek de juiste
snaar weet te raken.
Er kan weer volop gedanst worden in
de brasserie, maar natuurlijk bent u ook
voor een praatje van harte welkom op
deze middag.
Een kopje koffie of thee wordt u door

de organiserende verenigingen aangeboden evenals enkele hapjes.
Ook de entree voor deze muzikale middag is gratis, dus senioren komt allen
naar de middag die in het leven is
geroepen ter voorkoming van het isolement van senioren.
Voor niet leden van de KBO Beek en
donateurs van de Zonnebloem gaat er
een bus rond waarvan de inhoud geheel
ten goede komt van onze activiteit.
Gérard Tesser, voorzitter van de
KBO Beek. 024 3226377.
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DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.
ELEMENTS-SHOW.DE
47533 KLEVE
Nosenhof 1
+49 2821 99792-30

U bent van harte welkom in onze nieuwe showroom.
praak
Advies aan huis en uitvoering door erkend en lokaal installatiebedrijf

Rijwielhandel
Bruinewoud

Tooropstraat 3 - Nijmegen
024 322 1771
www.bruinewoudtweewielers.nl

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD

C a t e ri n g
S a l a d e s, b u f f e t t e n ,
Gourmetten en BBQ
Tel: 06 - 5120 2977

DANSPALEIS BRESSERBERG

sinds
1934

www.autobedrijfwijlhuizen.nl

Brompton-dealer

Wij doen alles voor uw auto

veel plezier - 1e klas keuken

Vishandel

van Nijmegen en omstreken

Ook verkoop van nieuwe en gebruikte
elektrische fietsen vanaf €1499,-

De Bouwkamp 2 - Ooij
tel. 024 - 6841748
info@autobedrijfwijlhuizen.nl

vrij. SINGLE TREFFEN
zat. DANSEN op disco-muziek

Jaco & Corrina de Graaf
Spakenburg

Aanbiedingen
Haring Lekkerbekken

€ 2,25 p. st. € 3,40 p.st.
3 voor € 6,00
6 voor € 10,- 3 voor € 9,-

Waar staan wij?
Woensdag van 10.30 tot 14.00 uur: Ooij
Woensdag van 14.30 tot 18.30 uur: Beek
(bij Nico de Witt)

Zaterdag de gehele dag: Beek
(bij Nico de Witt)

Bel om te bestellen: 06-22799800

TOT € 2.400 KORTING OP JE PRIVATE LEASE CONTRACT!
€ 389

€ 289

€ 249

€ 339

€ 349
/MND

EDITION 1.2 START/STOP 55KW (75PK)

€ 439

/MND

/MND

NIEUWE OPEL CORSA

€ 449

€ 319

NIEUWE OPEL ASTRA
EDITION 1.2 TURBO 81KW (110PK)

OPEL CROSSLAND X
EDITION 1.2 START/STOP 61KW (83PK)

/MND

OPEL GRANDLAND X
EDITION 1.2 TURBO 96KW (130PK)

RUIL UW AUTO IN VOOR EEN NIEUWE, ZUINIGE OPEL.
NOG TOT EN MET 31 MAART BIJ MULDERS AUTOBEDRIJF.
AUTO OUDER DAN 15 JAAR? ONTVANG € 1.000 SLOOPPREMIE!

Tiel, Franklinstraat 2, (0344) 61 61 47
Nijmegen, Weurtseweg 301, (024) 350 3000
Culemborg, Rolweg 45, (0345) 47 09 60

mulders-opel.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100km 6,1-3,2; km/liter: 16,4-31,3; CO2 gr/km: 139-85. De actietarieven zijn gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar via Opel Private Lease en gelden voor geselecteerde Opel modellen t/m 31 maart 2020. Het totaalvoordeel tot € 2.400, is gebaseerd op de nieuwe Opel Corsa Edition
waarbij 60 maanden is vermenigvuldigd met een korting van € 40 per maand. Alle bedragen zijn maandtarieven inclusief btw. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken en opties tegen meerprijs bevatten. Kijk voor gedetailleerde actie-en verkoopvoorwaarden op www.opel.nl
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Toyota Camry
Overal ter wereld ziet men de Toyota Camry. Het is in Amerika zelfs de bestverkochte sedan en in de Aziatische landen ziet men hem vaak rijden als taxi.
Nu komt de Camry, die een tijd bij ons afwezig was omdat er in Nederland
geen markt was voor grote sedans, weer terug met dezelfde aandrijflijn als
die van de RAV4. De Toyota RAV4 hebben we al beschreven in deze autorubriek en we waren enthousiast over de fijne en zeer zuinig rijdende combinatie van een krachtige elektromotor met een 2,5 liter benzinemotor.

Road Test
Toyota Camry 2.5 Hybrid
Premium Automaat
Koets: 4-deurs sedan
Prijs: € 47.895,- (vanaf € 39.995,-)
Gewicht: 1670 kg
Cil.inh.: 2487 cc
Vermogen: 178 + 120 pk (systeem
218 pk)
Top: 180 km/uur
Acc.0-100: 8,3 sec.
Gem. verbr.: 1 : 20,5
Lengte: 488,5 cm
Breedte: 184,0 cm
Kofferruimte: 530 liter
Aanhangergewicht: geen
stilstand zit men al in 8,3 seconden op
de 100 km/uur, maar de Toyota Camry
nodigt vooral uit tot een relaxte rijstijl.
Zij topsnelheid is desalniettemin 180
km/uur.

De Toyota Camry heeft ons werkelijk verrast hoe zuinig en hoe fijn de grote
sedan rijdt.
Dezelfde hybride aandrijflijn zien we
in de Toyota Camry en waren
benieuwd hoe de grote, 1670 kg zware
sedan met deze hybride aandrijfcombinatie met een 2,5 liter benzinemotor
rijdt. Wel, het heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen hoe zuinig en
toch snel deze Toyota Camry is. De
aandrijflijn is gewoon goed en in de
auto blijft het tot op hogere snelheid
aangenaam stil, zoals het bij een sedan
hoort. De tamelijk brede stoelen zitten
fijn en men geniet van het comfort van
de standaard CVT-automaat, die zonder in hoge toerentallen te schieten
braaf en stilletjes zijn werk doet. Voor
de beschrijving waardoor deze motor
zo zuinig is, verwijzen we aar het testverslag van de Toyota RAV4.

Zuinig en stil
De 2,5-liter viercilinder benzinemotor
en elektromotor wisselen elkaar zonder
men er iets van merkt. Ook bij een
hoge snelheid, boven de 100 km/uur
kan men elektrisch rijden. Bij het loslaten van het gaspedaal glijdt de Camry
verder. Bij het minderen van vaart
wordt de batterij onderweg bijgeladen.
In de bebouwde kom rijdt de auto
regelmatig puur elektrisch, wat het
brandstofverbruik tempert. Wij realiseerden een gemiddeld verbruik van 1
op 20,5 met deze 4,88 meter lange
sedan. Met het indrukwekkende systeemvermogen van 160 kW/218 pk
heeft de Toyota Camry best veel vermogen en maakt daarmee nette sprintjes. Het maximale koppel is 221 Nm.
Goed voor een sportieve auto en vanuit

Toyota Land Cruiser 2.8
D-4D Professional
De Toyota Land Cruiser is voortgekomen uit de in 1951 geïntroduceerde
Toyota BJ, die een Japanse kopie was van de Amerikaanse legerjeep. In 1954
werd de auto hernoemd tot Toyota Land Cruiser en dat leek een knipoog naar
het Engelse Land Rover. Internationaal is de Toyota Land Cruiser een
immens succes. Bijna dagelijks zien we ze in journaalbulletins de Toyota
Land Cruiser als het transportmiddel van VN-functionarissen, rebellen en
legerofficieren. De Toyota Landcruiser heeft zich bewezen als een betrouwbare terreinauto, die je niet midden in een onherbergzaam gebied laat staan.
Daarnaast is het een zeer comfortabele auto, die past bij het vervoer van
hoogwaardigheidsbekleders in buitengewoon terrein.

De Toyota Land Cruiser heeft weer een nieuw front gekregen en ziet er tegelijkertijd luxe en stoer uit.
In Nederland is de Toyota Land Cruiser
door de CO2-afhankelijke BMP een
bijna uitgestorven vervoermiddel
geworden. Alleen op grijs kenteken is
de auto nog betaalbaar. Maar het is nu
wel, na de introductie van de nieuwe
Land Rover Discovery, de enige in
Nederland verkrijgbare terreinauto in
zijn klasse op een ladderchassis. Dat
ladderchassis heeft Toyota al sinds
1951, toen de eerste generatie op de
markt kwam. De carrosserie wordt
bovenop het chassis geplaatst. Een ladderchassis is beduidend sterker ten
opzichte van een zelfdragende carrosserie, zoals de meeste terreinauto’s
tegenwoordig hebben.

Echte terreinauto
De gereden testauto was voorzien van
een zogenaamd ‘Professional off-road’
pakket, dat standaard is op de duurdere
executive-uitvoering, maar op de gereden professional-uitvoering € 2190,extra kost. Een aanrader, want daarvoor
krijgt
men
Kinetic
Dynamic
Suspension
System
(KDSS),
Differentieelslot op de achteras (elektrisch inschakelbaar; 100% sper),
Crawl Control, Multi-terrein select,
Integrated Sport Driving modus op de
automatische versnellingsbak en Multiterrein monitor met camera voor beeld
onder de voorwielen. Allemaal nuttige
zaken voor datgene waarvoor de
Toyota Land Cruiser uiteindelijk is

markt gericht is, is de opzet van
het interieur relatief eenvoudig.
In de kofferbak past 524 liter
aan bagage. Daar ziet men echter een goedkope klepconstructie, waarbij de draagarmen van
het kofferdeksel de bagage kunnen raken.
Goede wegligging
De Toyota Camry heeft een
relatief stevige wielophanging.
De Camry stuurt daarom licht, maar
wel exact. Bij sportief rijden merkt
men dat de sedan alles moeiteloos doet
en dat geeft het superieure gevoel zoals
dat hoort bij een auto als deze.
Één motorversie
De Toyota Camry is Nederland met
slechts in één motorversie leverbaar
met het scherpe prijskaartje vanaf €
39.995. De basisuitrusting is al royaal,
met onder meer led-koplampen, privacy-glas, in hoogte verstelbare voorstoelen, radiografische contactsleutel, vijf
airbags, parkeersensoren voor en achter, regensensor, 7-inch centraal beeldscherm, achteruitrijcamera en 17-inch
lichtmetalen wielen. Ook de veiligheidsuitrusting is veelomvattend met
onder andere grootlicht-assistent, rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning en adaptieve cruise-control.

Ruim interieur
De Toyota Camry is royaal bemeten en
dat merkt men gelijk bij het instappen.
Voorin biedt de Camry volop hoofd- en
beenruimte plus de nodige beweegruimte rondom de voorstoelen. Met
name de ruimte achterin is groot en
passend bij een chauffeursauto, waar
de eigenaar achterin zit. De zitplaatsen achterin
kunnen bij het
geteste exemplaar
ook nog via een
fraai touch-bedieningspaneel ingesteld worden voor
de optimale zit.
Toch merkt men
dat de Camry geen
auto uit het topsegment is. Daar
de Toyota Camry
vooral op de De Toyota Camry biedt veel binnenruimte en bagageruimte,
A m e r i k a a n s e maar een aanhanger kan men niet aankoppelen.

Road Test
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D
Professional
Koets: 5-deurs, 7-zits
Prijs: € 107.219,Gewicht: 2375 kg
Cil.inh.: 2755 cc
Vermogen: 177 pk
Top: 175 km/uur
Acc.0-100: 12,7 sec.
Gem. verbr.: 1 : 11,8
Lengte: 484,0 cm
Breedte: 188,5 cm
Kofferruimte: 104 liter (7-zits) 553
liter (5-zits)
Aanhangergewicht: 3000 kg
gemaakt: TERREINRIJDEN met grote
letters.
Dankzij KDSS houdt de Land Cruiser
te allen tijde alle vier wielen aan de
grond en dat ook nog in zwaar terrein.
Tevens stemt KDSS de werking van de
stabilisatoren voor en achter af op de
optimale prestaties voor de openbare
weg. KDSS is een elektronisch
gestuurde, hydraulische wielophanging.
In onze testauto brengen meerdere
camera’s het gebied rondom- en onder
de Land Cruiser duidelijk in beeld en
met off-road functies als een
MultiTerrain Monitor (MTM) met
Under-Vehicle Terrain View en MultiTerrain Select (MTS) bedwingt de
Toyota Land Cruiser met gemak de
meest avontuurlijke terreinen zonder
dat de bestuurder een ervaren off-road
rijder hoeft te zijn.
Viercilinder
dieselmotor
voor
Europa
De nieuwe 2,8-liter viercilinder dieselmotor in de Land Cruiser is een stuk
zuiniger, waardoor de BPM-last van de
Overheid minder is geworden. Toch
moet men ongeveer hetzelfde bedrag
als de kale prijs van de auto aan BPM
betalen. Bij de testauto is het redelijk
gunstig en wordt € 47,827 aan BPM
aan de Staat afgedragen. Dat is bij de
goedkopere versie, die net iets meer
CO2 uitstoot, zelfs € 50.910,-. De

De Toyota Camry heeft dezelfde fijne
aandrijflijn als de recent in deze autorubriek beschreven Toyota RAV4.
Wij reden de meest luxe Premium versie van de vier verschillende luxe-uitvoeringen. De Premium uitvoering
heeft 18-inch lichtmetalen wielen, een
head-up display, dodehoekbewaking
met rijstrookwissel-assistent en een
volledig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en bijrijdersstoel. Achterin
ziet men op de middenarmsteun de
bediening van de JBL audio en 3-zone
airconditioning met luchtzuiverende
technologie. Ook kan men de leuning
van de achterbank elektrisch verstellen
en een zonnescherm uit de hoedenplank tevoorschijn laten komen.
Keerzijde is dat de achterbankleuning
daardoor niet neerklapbaar is zoals wel
bij de andere uitvoeringen.
Conclusie
De Toyota Camry is de oplossing voor
wie geen geheel elektrische auto wil,
maar wel afscheid wil nemen van de
dieselmotor. Het relatief zuinige en
schone karakter van deze Toyota
Camry wordt in Nederland beloond
met lagere (BPM-) belasting. Die is
slechts € 2.762,- bij de basis-uitvoering
en € 3.149,- bij de andere uitvoeringen.
Dit verklaart waarom de Camry redelijk geprijsd is, zeker gezien zijn rijke
standaarduitrusting. Verder is het een
ruime, stille en zeer zuinig rijdende
sedan. Het is echter niet mogelijk om
een aanhanger aan te koppelen.

Nederlandse 21% BTW bedraagt
€ 10.135,92 en reken dan maar
uit hoeveel minder deze terreinauto in Duitsland kost. Het
Nederlandse prijskaartje is €
107.219,- inclusief de belastingen. Dat maakt eveneens duidelijk dat de grijs-kenteken versie
voor mensen met een bedrijf
gunstiger is. Ook de Politie heeft
gekozen voor de Toyota Land
Cruiser, want de Politie is vrijgesteld van BPM en zonder die
belasting is de prijs van de Toyota Land De Toyota Land Cruiser heeft een sterk
ladderchassis en is een brave paardentCruiser aantrekkelijk.
railertrekker en daarvoor heeft de
Nationale Politie deze auto verkozen.
Viercilinder motor
In de verre buitenlanden heeft de
Toyota Land Cruiser een acht- of zesci- trailer van 3,5 ton kan trekken, maar
linder motor, die eigenlijk bij deze auto helaas is dat voor de moderne Europese
past, maar voor Europa nam Toyota uitvoeringen beperkt tot 3000 kg.
afscheid van grotere zes- en achtcilinder motoren en in het vooronder ligt Nog één van de weinige luxe terreineen 2,8 liter viercilinder dieselmotor, monsters
die 177 pk vermogen bij 3400 toeren De Toyota Land Cruiser is vooral een
per minuut levert met een maximaal terreinauto en dat ziet men al aan de
koppel van 450 Nm (bij 1600 tot 2400 permanente in plaats van inschakelbare
tpm). De topsnelheid ligt bij de 175 vierwielaandrijving. Het sterke ladderkm/uur en in 12,7 seconden trekt de chassis maakt de Land Cruiser uniek en
terreinauto vanuit stilstand op naar de de vele technische hulpmiddelen voor
100 km/uur. Geen topwaarden, maar rijden in het terrein, samen met de vele
voldoende voor de taken waar de 2.375 veiligheidssystemen maken de auto een
kg zware terreinauto met zeven zit- fijne reisgenoot, alhoewel een grotere
plaatsen voor wordt ingezet. Toch mis- motor, zoals bij de standaard
sen we stiekem de kracht en souplesse Amerikaanse uitvoering, meer passend
van de Amerikaanse uitvoering van de zou zijn bij de luxe uitstraling, die men
Toyota Land Cruiser met een 5,7 liter in het interieur van de geteste Toyota
V8 motor, die 381 pk levert. Dat zijn Land Cruiser vindt.
ook de snelle
Land Cruiser’s,
die men in de
woestijnen ziet.
Die
gebruiken
natuurlijk wel wat
meer brandstof,
want onze testauto houdt het bij
ons
gebruik
gemiddeld op 1
op 11,8. Daarbij
hebben we ook
zware paardent- Voor de inzet van politievoertuigen in kust- en natuurgebierailers getrokken. den met onverhard terrein vertrouwt de Nationale Politie
Men
verwacht voortaan op de Toyota Hilux Dubbele Cabine 2.4 D-4D
dan, dat de Toyota 4WD Professional en de Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D
Land Cruiser een Professional.
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Zwischen Rhein & Maahs
Freizeit & Spass

HVV Nütterden freut sich
über junge Mitglieder

Die 1. Vorsitzende Margret Schindler-Böhmer (re) verabschiedet die Beisitzerin
Isabel Venjakob
NÜTTERDEN. Der Heimat- und
Verschönerungsverein Nütterden blickt
positiv in die Zukunft. Die
Vereinsarbeit ist effektiv, die finanzielle Situation ist ausgesprochen gut, die
Anzahl an Mitglieder steigt auf 200 an.
Darunter
auch
zahlreiche
Neuanmeldungen von jungen Familien.
Und für das Jahr 2020 stehen wieder
besondere und spannende Projekte an.
Die 1. Vorsitzende Margret SchindlerBöhmer freute sich, 35 Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung des Heimatund Verschönerungsvereins in den
Gasthof „Zu den Forellenteichen“
begrüßen zu können. Frau SchindlerBöhmer berichtete über die geleistete
Vorstandsarbeit und Vereinsaktivitäten
2019. Ein Höhepunkt war sicherlich

Pippi
Langstrumpf –
das Original
KRANENBURG. Der Alltag der braven Geschwister Tommy und Annika
ändert sich schlagartig, als in das leerstehende Nachbarhaus ein Mädchen
mit
lustigen
Zöpfen
und
Sommersprossen einzieht. Pippilotta
Victualia Rollgardina Pfefferminz
Efraimstochter Langstrumpf – so heißt
das lebenslustige Mädchen mit vollem
Namen. Aber alle dürfen sie Pippi nennen. Sie kommt nicht allein, sondern
bringt ihren Affen Herrn Nilsson, ihr
Pferd Kleiner Onkel und eine
Schatzkiste voller Goldstücke mit.
Pippi macht, was sie will, schließlich
ist sie das stärkste Mädchen der Welt.
Sie stellt die Regeln der Erwachsenen
auf den Kopf und triumphiert über
Lehrerinnen,
Einbrecher
und
Polizisten. Außerdem hofft sie, dass ihr
verschollener Seeräubervater Efraim
Langstrumpf sie bald besuchen kommt.
Schon bald ist sie die allerbeste
Freundin von Tommy und Annika und
ihre Tage sind nun voller Abenteuer
und aufregender Erlebnisse...
Pippi Langstrumpf, 29. März, 15.0016.00 Uhr. Bürgerhaus Kranenburg
Mühlenstraße 7, Kranenburg, Tel:
02826-7430.
Guck-Mal-Theater
Kranenburg
Elsendeich 6a, Kranenburg, Tel:
0 1 7 6 2 3 3 5 5 6 7 6 ,
Ralf.hendricks@online.de. Eintritt 4 €.

Pippi
stellt
die
Regeln
der
Erwachsenen auf den Kopf und triumphiert über Lehrerinnen, Einbrecher und
Polizisten.

der sommerliche Tagessausflug nach
Zutphen und Schloss Vorden. Der Platz
am „Alten Bahnhof“, der bei
Bauarbeiten an der E-Radbahn fast vollständig zerstört wurde, kann wieder als
Rastplatz
genutzt
werden.
Turnusgemäß standen Vorstandwahlen
an. Margret Schindler-Böhmer als 1.
Vorsitzende und Jürgen Franken als 1.
Geschäftsführer wurden einstimmig
wiedergewählt.
In einer Jahresvorschau stellte Josefine
Spettmann die wichtigsten Termine und
geplanten Projekte in 2020 vor. Geplant
sind wieder gemeinsame Aktivitäten
wie das Aufstellen des Maibaums, der
Tagesausflug im Sommer, das traditionelle
Erntedankfrühstück,
die
Halloweenwanderung und selbstverständlich der vom HVV organisierte
Weihnachtsbaumverkauf auf dem
Dorfplatz. Für das 75-jährige
Vereinsjubiläum 2021 wurde bereits
eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich
mit den Planungen und Vorbereitungen
des Festes befasst. Anlässlich der 1300
Jahrfeier Nütterden wird an der Alten
Schule ein Kunstobjekt des Bildhauers
Christoph Wilmsen-Wiegmann aus
Kalkar aufgestellt. Jürgen Franken versprach, dass im Frühjahr zwei neue
Willkommensschilder
an
der
ERadbahn
aufgestellt
werden.
(www.hvv-nuetterden.de)

Oster-Camp
Fussball Schule
Grenzland
KRANENBURG.
Das
Fussbal
Ostercamp findet vom 14.-17. April
statt auf der Anlage des TuS
Kranenburg
statt.
Dabei
sind
Nachwuchstrainer aus deutschen und
niederländischen Profivereinen und ExProfis. Teilnahmekosten nur 109 €,
inkl. Verpflegung + Camp-Shirt +
Trinkflasche
+Urkunde
+
Torwarttraining + Schusskraftmessung
+ Rabattgutscheinen. Training in
Gruppen von ca. 15 Kindern; täglich
von 10.00 bis 15.30 Uhr. Jetzt anmelden: www.fussballschule-grenzland.de
Die schöne Anlage des TuS
Kranenburg liegt im Westen des
Kreises Kleve unweit der niederländischen Grenze bei Nijmegen und verfügt
über einen modernen Kunstrasen,
sowie einen kleinen Naturrasenplatz.
TuS 07 Kranenburg e.V., Am
Sportzentrum 4, 47559 Kranenburg,
www.tus-kranenburg.de

Das Fussbal Ostercamp findet vom 14.17. April auf der Anlage des TuS
Kranenburg statt. www.fussballschulegrenzland.de

Trödel Nütterden für den guten zweck
NÜTTERDEN. Die Tür der St. Georg
Grundschule in Nütterden war noch zu
am Sonntagmorgen des 1. März. Aber
draußen standen vor 8 Uhr schon mehr
als 50 “Profitrödler” bereit um sich
beim
27.
Trödelmarkt
des
Leichtathletik Nütterden (LAN) praktisches und schönes auszusuchen.
“Leider wird es sehr warscheinlich
unsere letzte Trödelmarkt sein”, bedauert Gerd Aengenheister, Vorsitzender
des Sportvereins. “Es wird immer schwieriger um Menschen zu finden die
bereit sind Zeit zu investieren um den
Markt vorzubereiten und durchzuführen.” Der Trödel am 1. März wurde gut
besucht. Mann konnte pausieren bei
Kaffee, Kuchen und Brötchen. Der
Erlös ist für das SOS-Kinderdorf und
der
Nachwuchsarbeit
von
Leichtathletik Nütterden.
Mit Herz und Seele dabei:
“Trödeldamen” des Leichtathletik
Nütterden im Einsatz
Foto: Heinz Maahs

Ines Hülsmanns stellt im Café Samocca aus
begleitet. Anfang März eröffnet sie ihre
erste Kunstausstellung im Kulturcafé
Samocca an der Hagschen Str. 71 in
Kleve.
Vom
Lieblingsschulfach
„Kunst“ über ihr Archäologiestudium
in Bonn, ihre „künstlerische Ader“ hat
sie
immer
weiter
entwickelt.
Kunstbücher studiert, sich autodidaktisch weitergebildet und einfach immer
wieder geübt. Sie betreibt mit ihren
Acrylwerken Charakterstudien, erfasst

Augen-Blicke, verleiht Gesichtern den
besonderen Ausdruck. „Besonders
angetan haben es mir schon immer die
Darstellungen
des
Menschen.“
Inspiration lieferten u. a. Bilder von
Käthe Kollwitz. Heute greift sie auch
gerne
besondere
Fotos
aus
Zeitschriften auf. Die Kunstbilder sind
noch bis zum 20. April im Samocca
ausgestellt.

Sommerzeit, die Nacht wird
eine Stunde kürzer
Vom Lieblingsschulfach „Kunst“ über
ihr Archäologiestudium in Bonn, ihre
„künstlerische Ader“ hat sie immer
weiter entwickelt.
KLEVE. Sie malt „solange sie denken
kann“. Prägend hat die Kunst das
Leben der Kleverin Ines Hülsmann

Tulpen und
Narzissen im
Topf
DONSBRÜGGEN. An den nachfolgenden Samstagen, also am 21.03.,
28.03., 04.04. und 11.04.2020 bietet
der Heimat- und Verkehrsverein
Donsbrüggen wie in jedem Jahr auf
dem
Dorfplatz
an
der
Kranenburgerstrasse in Donsbrüggen
wieder grosse Töpfe mit Narzissen,
Tulpen und anderen Frühlingsblumen
zum Erwerb an. Der Verkauf findet
jeweils von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
statt, letztmalig am Karsamstag.
Blumen-Liebhaber und Freunde des
Frühlings sollten sich dies nicht entgehen lassen.

Deutsche Redaktion
Heinz Maahs, Libellenstraat 3
6533 RK Nijmegen (NL)
T 0031.24.6637639 - H 0031.6.14505539
h.maahs@telfort.nl

Anzeigen Kleve + Umgebung:
Büro De Rozet, Rijksstraatweg 92a,
NL-6573 DB Beek. Tel. 0031-24-6843533
Fax: 0031-24-6842645
email: info@derozet.nl

Am Sonntag, 29. März, beginnt die
Sommerzeit.
Bei
der
Zeitumstellung werden die
Uhren um eine Stunde von 2
auf 3 Uhr vorgestellt. Damit
fehlt in der Nacht der
Zeitumstellung eine Stunde.
Nach der Zeitumstellung auf
die Sommerzeit bleibt es morgens also wieder eine Stunde länger
dunkel, dafür ist es abends eine Stunde

länger hell. Das EU-Parlament plädiert für eine Abschaffung der
Zeitumstellung – allerdings
erst im Jahr 2021. Auf diese
Position einigten sich die
Abgeordneten in Straßburg.
Für
die
tatsächliche
Abschaffung müsste allerdings noch ein Kompromiss mit
den Mitgliedstaaten erzielt werden.
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Gewinner Ideenwettbewerbs
“Große Straße”
KRANENBURG. Die drei Gewinner
des Ideenwettbewerbs “Große Straße”
waren am Samstag, dem 29. Februar
eingeladen in dem Vereinslokal des
Initiativkreises “Von Bürgern für
Bürger” in Kranenburg. Nach einer
kurzen Begrüßung durch Mit-Initiator
Heinz Nielen war Zeit für einen
Gedankenaustausch und wurde natürlich auch ein Foto gemacht. Die
Gewinner:
1. Preis: Gert Bültjes, Kranenburg.
Aufhängung,
Aufstellung
oder
Aufklebung von Objekten an Häusern,
die einen Bezug zu Kranenburg haben:
Kraniche, Gänse, Störche, Clowns für
Karneval usw. (Preis: Gutschein
Restaurant El Toro)
2. Preis: Lui Claahsen, Kranenburg.
Aufhängung von fliegenden Kranichen
und Gänse aus Metall, Holz oder
Plexiglas. (Preis: Gutschein Cafe
Derks)

3. Preis:
Ursula
Beckmann,
Griethausen.
Aufhängung
von
Kranichen aus bunten Stoff. (Preis:
Gutschein EVK)
In Kürze wird der Initiativkreis bekanntgeben, welche Objekte über die
Große Straße in Kranenburg aufgehangen werden. Im Vereinslokal an der
Großen Straße findet jeden Dienstag
von
16.00-18.00
Uhr
eine
“Bürgersprechstunde” statt. Hier
bekommt man Informationen über
Pläne und Ideen des IK. Und natürlich
sind Bürger eingeladen um selber
Gedanken und Ideen einzubringen.
Ein Besuch an diesem Treffpunkt
(Große Straße 72) lohnt sich auch
schon wegen der Austellung von
Arbeiten der in Frasselt wohnende
Künstlerin Jenny Ernst-Petit. Gerne
können Sie auch anrufen oder mailen:
Heinz Nielen, Tel. 02826-1733,
heinz.nielen@online.de.

Anzeigen Kranenburg
Bernhard Klümper, Postfach 1132, 47559
Kranenburg. Mobil-Tel.: 0151 - 41614926
Email: bernhard.kluemper@gmx.de
Fax-Nr.Rozet: 003124-6842645

De Rozet ist kostenlos erhältlich:
KRANENBURG: Rewe, Penny, Quartier,
T&S Shop, Aral, Caféhaus Niederrhein.
KEEKEN: Gaststätte Schmidthausen
KELLEN: Post, Kauﬂand, Trödelparadies
RINDERN: BotanGrill, Backer Karl
KLEVE: Dursty, Huissenerstraße 3, LottoToto-Bahnhof, Glas-Spiegelservice,
Otten & Leenders, Kapellenstraße 15,

Die nächste Rozet erscheint am
Dienstag, den 31. März
Redaktionsschluß: Freitag 27 März
Auﬂage 25.000
Rozet nicht empfangen???
Ruf an: 0031-6-23502075
bezorgdienstderozet@gmail.com

In der Mitte die drei Gewinner des Ideenwettbewerbs Große Straße: Gert Bültjes,
Ursula Beckmann und Lui Claahsen. Links Jenny Ernst Petit (Künstlerin und
Mitglied des Initiativkreises), rechts Heinz Nielen (Initiativ Kreis)
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Großes Stiftssiegel nach 75
Jahren wieder in Kranenburg
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CORONA: Schließung von Einrichtungen
in der Gemeinde Kranenburg
Kranenburg. Entsprechend der landesweiten Regelung bleiben viele Einrichtungen in der Gemeinde Kranenburg ab
sofort geschlossen.

Montag bis Mittwoch: 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Geschlossen sind ab sofort:
· Alle Sporthallen und Sportplätze
· Die gemeindlichen Jugendfreizeitheime
· Das Tourist Info Center Alter Bahnhof
· Alle Büchereien

Alle öffentlichen Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt. Hierzu gehören insbesondere Theater- und
Marktveranstaltungen, aber auch die Sitzungen des Rates
und der Ausschüsse der Gemeinde Kranenburg.
Allgemeine Informationen zum Corona-Virus gibt es auf den
Internetseiten des Kreises Kleve und des Landes NordrheinWestfalen:
Kreis Kleve:
https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich5/coronavirus/
Land NRW: https://www.land.nrw/corona

Das Rathaus ist ab sofort ebenfalls geschlossen.
Terminabsprachen können
unter der Rufnummer 02826/79-0 zu folgenden Dienstzeiten
gemacht werden:

Frühjahrsputz in der Emmericher Ward
Von links nach rechts: Nynke Jordaan, Patrick Jannink, Hens Jordaan, Hanne
Jansen, Pastor Christoph Scholten, Bärbel Lohmann.Das Stiftssiegel ist im
Museum Katharinenhof zu sehen.
KRANENBURG. Als die Kanoniker
der Stiftskirche St. Martin im Jahr 1436
an die Kranenburger Pfarrkirche übersiedelten, hatten sie eine Menge zu
organisieren. Eine ihrer wichtigsten
Neuanschaffungen war ein neues
Siegel, das sie zur Beglaubigung ihrer
Urkunden dringend benötigten. Die
Stiftsherren nutzten die günstige
Gelegenheit, ihr neues Siegel nicht nur
ganz dem Geschmack ihrer Zeit anzupassen, sondern auch die Geschichte
der Kirchen von Zyfflich und
Kranenburg
in
der
bildlichen
Darstellung zu vereinigen: Im
Mittelpunkt der Darstellung steht der
Stiftspatron, der Heilige Martin. In
einer Nische unterhalb des Bischofs ist
der Bettler zu erkennen, dem Martin
die Hälfte seines Mantels schenkte.
Rechts und links stehen die Apostel
Petrus und Paulus, die ehemaligen (und
seit 1802 wieder aktuellen) Patrone der
Kranenburger Pfarrkirche. Überragt
werden diese Heiligen von einem
Kruzifix, das an die Kreuzwallfahrt
erinnert, der Kranenburg seinen
Aufstieg im späten Mittelalter verdankte. Bis zur Aufhebung des Stifts im Jahr
1802 blieb das Siegel im Gebrauch,
aber auch danach wurde der
Siegelstempel, man spricht auch von
einem Typar, im Kranenburger
Pfarrhaus sorgfältig aufbewahrt. Hier
war es 1938 definitiv noch vorhanden,
im Zweiten Weltkrieg verliert sich
jedoch seine Spur. Wahrscheinlich ist,
dass es im Winter 1944/45 von alliierten Soldaten mitgenommen wurde.
Umso größer war die Überraschung in
Kranenburg, als sich 2019 Hens
Jordaan aus Naarden bei Amsterdam
meldete: Er hatte das Siegel im
Nachlass seines Vaters gefunden und

wollte nun, dass das historisch bedeutsame Zeugnis zurück an den Ort
gelangte, an den es gehört. Am 27.
Februar 2020 kam Herr Jordaan mit
seiner Frau und seinem in Arnheim
wohnenden Cousin nach Kranenburg
und übergab das Typar einer
Delegation
des
Museums
Katharinenhof und Pastor Christoph
Scholten. Leuchtende Augen bekamen
die Kranenburger angesichts des hervorragenden Erhaltungszustands des
Siegels
und
der
sorgfältigen
Ausführung, die die Details der
Darstellung und der rahmenden gotischen Architektur klar erkennen lässt.
In einer Führung durch das Museum
und die Kranenburger Kirche wurde
den niederländischen Gästen der historische Kontext, dem das Siegel entstammt, nähergebracht.
Die Kranenburger Kirchengemeinde,
in deren Eigentum das Typar nun nach
einem Dreivierteljahrhundert zurückgekehrt ist, und das Museum
Katharinenhof, wo das Siegel künftig
zu sehen sein wird, sind sehr glücklich
darüber, dass ein wichtiges Zeugnis der
Kranenburger Geschichte seinen Weg
zurück gefunden hat und sprechen der
Familie Jordaan großen Dank aus!
Zurück in
Kranenburg: das
Stiftssiegel aus
1436. In einer
Nische unterhalb
des Bischofs ist
der Bettler zu
erkennen, dem
Martin die Hälfte
seines Mantels
schenkte. Rechts
und links stehen
die Apostel Petrus
und Paulus.

Frühjahrsputz in Nütterden
mit dem HVV
NÜTTERDEN. Der Heimat- und Verschönerungsverein Nütterden wird auch in
diesem Jahr wieder eine Müllsammelaktion in Nütterden veranstalten. Dazu sind
alle freiwilligen Helferinnen und Helfer aus Nachbarschaften, Vereinen und
Verbänden eingeladen. Gemeinsam wird das Dorf von achtlos weggeworfenem
Papier, Glas und Unrat befreit. Treffpunkt ist Samstag, 21. März um 10 Uhr am
Forellenbrunnen auf dem Dorfplatz in Nütterden. Handschuhe, Greifzangen und
Müllsäcke werden zur Verfügung gestellt, können aber auch gerne mitgebracht
werden. Der HVV Nütterden freut uns über jede Unterstützung. Informationen
unter www.hvv-nuetterden.de.

Materielle Spuren des letzten
Kriegsjahres in der Landschaft
am unteren Niederrhein
KLEVE. Nach der Landung der
Alliierten am 6. Juni 1944 in der
Normandie und den nachfolgenden
schweren Kämpfen erreichten die britisch – kanadischen und amerikanischen Streitkräfte Anfang September
44 die Reichsgrenze. Der britische
Befehlshaber setzte seinen Plan durch,
die Rheinbrücken bei Arnheim und
Nimwegen zu erobern, um über die
rechte Rheinseite in das Reichs- und
Ruhrgebiet vorzustoßen. Damit wurde
der Niederrhein zum Hauptkampfgebiet mit unabsehbaren Folgen für die
Menschen und Städte. Nach der
Operation Market Garden bauten am
Niederrhein deutsche Truppen mehrere
tief gestaffelte Verteidigungslinien.
Dazu gehörte der Reichswald, das
Stadtgebiet von Kleve, Uedem und der
Hochwald. Noch heute finden sich in
den Waldgebieten zwischen der nie-

derländischen Grenze und dem Rhein
bei Wesel zahlreiche dieser Feldstellungen und Reste des Westwalles. In
dem Vortrag werden die historischen
Ereignisse beschrieben und mit den in
der Landschaft vorhandenen kriegsgeschichtlichen
Zeugnissen
in
Zusammenhang gestellt.
Veranstaltungsort: Hochschule RheinWaal, Campus Kleve Datum: Freitag,
20. März 2020 / Beginn: 18 Uhr
Eintritt: frei
Referent: Wolfgang Wegener MA
(Köln).
Studierte
Geschichte,
Geografie und Politikwissenschaft und
war viele Jahre wissenschaftlicher
Referent
beim
LVR-Amt
für
Bodendenkmalpflege im Rheinland.
Beschäftigt sich seit einigen Jahren
stark mit archäologischen und landschaftlichen Relikte der beiden
Weltkriege des 20. Jahrhunderts.

EMMERICH.
Die
NABUNaturschutzstation Niederrhein und die
Jagdgesellschaft Hüthum luden zu
Samstag, den 29.Februar, zur zweiten
gemeinsamen Müllsammelaktion in die
Emmericher Ward. Fünfundzwanzig
Erwachsene und Kinder folgten der
Einladung und widmeten ihren
Samstag dem Frühjahrsputz am Fluss.
Sie sammelten 10 Kubikmeter Müll
aus den Spülsäumen an Rhein und
Nebenrinne in der Ward.
Mit jedem Hochwasser bringt der
Rhein Müll in das Naturschutzgebiet
bei Emmerich. Am Ende des Winters
markieren regelrechte Müllspülsäume
die höchsten Wasserstände der Saison.
Seit ein paar Jahren findet zu dem
Thema alljährlich im September der
internationale Rhine Cleanup Day statt.
Doch der Termin im Spätwinter hat
sich bewährt. Die Flächen sind besser
erreichbar und der Müll verschwindet
nicht in der hohen Vegetation und kann
so effektiv geräumt werden. Binnen
weniger Stunden füllte sich der große
Container mit all dem Abfall, der noch

Erwachsene und Kinder folgten der Einladung und widmeten ihren Samstag dem
Frühjahrsputz am Fluss.
immer in den Fluss gelangt, im Fluss
entsorgt oder nach der Strandparty liegen gelassen wird - vom EinwegPlastikbecher über Verpackungsmüll,
Flaschen, Dosen und Kanister aller Art

bis hin zu Autorädern und sogar einem
Kühlschrank. Viele Teilnehmende
waren erschüttert von der Menge des
Mülls, der am Rheinufer lag, und fragten schon nach der nächsten Aktion.

Vergabekriterien Heimat-Preis Kranenburg
KRANENBURG. Die Gemeinde
Kranenburg würdigt jährlich verdiente
ehrenamtlich tätige Personen oder
Personengruppen die sich für die
Heimat im besonderen Maße verdient
gemacht haben. „Heimat“ steht hierbei
für das Verbindende, also die Dinge,
die die Gemeinschaft, den Ort und die
Gemeinde zusammenhalten. Die
Dinge, die Gemeinschaft bilden sowie
Tradition, Kultur und Brauchtum
bewahren. Daher liegt der Schwerpunkt
des Heimat-Preises im Jahr 2019 auf
den
Themen
“Kultur,
Sport,
Brauchtum“. Sollte das Land im
Rahmen der Förderung keinen eignen
Schwerpunkt vorschreiben, gelten
diese Schwerpunkte auch für die folgenden Jahre.
Der Preis wird ab dem Jahr 2019 jährlich unter dem Vorbehalt der Förderung
und
nur
solange
das
Landesförderprogramm
„Heimat.Zukunft.NordrheinWestfalen. Wir fördern, was Menschen
verbindet.“ die Vergabe in der
Gemeinde Kranenburg vollständig fördert, vergeben.

Jeder
kann
Personen
oder
Personengruppen für den Heimat-Preis
vorschlagen. Die Vorschläge müssen
bis zum 31. März (Eingangsdatum) im
Kulturamt der Gemeinde Kranenburg
schriftlich eingereicht werden. Die
Vorschläge sind formlos möglich, müssen jedoch den/die Empfänger eindeutig erkennbar machen und eine ausführliche Begründung enthalten.
Die Vorschläge werden dem Ausschuss
für
Kultur,
Tourismus
und
Wirtschaftsförderung in nichtöffentlicher Sitzung vorgelegt um einen, zwei
oder drei Preisträger durch Beschluss
auszuwählen.
Bei
mehreren
Preisträgern legt der Ausschuss, ebenfalls in nichtöffentlicher Sitzung, die
Höhe der einzelnen Preisgelder fest.
Die Summe der Preisgelder darf die
tatsächliche Zuweisung des Landes
nicht übersteigen. Diese liegt aktuell
bei bis zu 5.000 €. Die Preisübergabe
erfolgt im öffentlichen Teil der Sitzung
des Ausschusses für Kultur, Tourismus
und Wirtschaftsförderung in der zweiten Jahreshälfte. Der Preis wird in
Form einer Urkunde überreicht, die der
/ die Ausschussvorsitzende und der /

die Bürgermeister/in gemeinsam unterschreiben. Die Urkunde beinhaltet die
vom Land geforderten Word-BildMarken und Hinweise auf die
Landesförderung. Die Dotierung des
Preises wird im Anschluss an die
Preisübergabe an den / die Preisträger
überwiesen

Jeder
kann
Personen
oder
Personengruppen für den Heimat-Preis
vorschlagen. Die Vorschläge müssen
bis zum 31. März (Eingangsdatum) im
Kulturamt der Gemeinde Kranenburg
schriftlich eingereicht werden.

ARENACUM Rindern besucht das
Vrijheidsmuseum Groesbeek
RINDERN/GROESBEEK. Das neu
gestaltete
Freiheitsmuseum
in
Groesbeek war Ausflugsziel von ARENACUM – Verein für Kultur und
Geschichte in Rindern. Auf dem
Rundgang durch das historisch-pädagogische Museum konnten die
Besucher die faszinierende Geschichte
von Krieg und Freiheit in den
Niederlanden, in Deutschland, in und
außerhalb von Europa erleben. Im
Zentrum der Ausstellung steht vor
Allem die erschreckende Geschichte
des Zweiten Weltkriegs. Dabei wird
Zeitgeschichte mit Einzelschicksalen
von Soldaten und Zivilisten verbunden
und den Besuchern authentisch mit
moderner Multimediatechnik präsentiert.
Durch
Wissenstransfer,
Erlebnissen,
Erfahrungen
und
Interaktionen
will
das
Freiheitsmuseum
historisches
Bewusstsein in Bezug auf die
Gegenwart schaffen. Bei einer Tasse
Kaffee und Kuchen im Museumscafé
konnten die Besucher erste Eindrücke

Durch Wissenstransfer, Erlebnissen, Erfahrungen und Interaktionen will das
Freiheitsmuseum historisches Bewusstsein in Bezug auf die Gegenwart schaffen.
verarbeiten, wobei es viel Lob für die
facettenreiche Ausstellung und das
neue Museumsgebäude gab. Zum
Abschluss bedankte sich der ARENA-

CUM-Vorsitzende Josef Gietemann bei
Museumsführer Cees Pot für die informative und anschauliche Führung
durch das Freiheitsmuseum.
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PAROCHIE MARIA TEN
HEMELOPNEMING
Website: www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Email: info@mariatenhemelopnemingparochie.nl
Schoolstraat 4, 6566 EA Millingen aan de Rijn
Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij

teleurstelling oog krijgen voor de
Messias, degene die mij/ons redt en
vreugde geeft, dan is deze tijd voor ons
een goede voorbereiding op Pasen:
Jezus Christus die opstaat uit de dood
en ons meeneemt in dat nieuwe leven,
leven voorgoed.
Rudo Franken, pastoor

Overleden

Pastorale zaken: Rudo Franken (pastoraat: gesprek, bezoek,
doopsel, uitvaart, ziekenzalving, enz.), 06-46193591,
rfrankenpr@hotmail.com, p/a Schoolstraat 4, Millingen
Bestuurlijke zaken: Harry Sanders, vicevoorzitter
parochiebestuur, 0481-432346 , harrysanders01@gmail.com

Overleden Millingen aan de Rijn
De Heer Jan Heijmink 78 jaar
Tijdens de Uitvaart op vrijdag 6 maart
hebben wij afscheid van hem genomen.
Moge hij rusten in vrede.

Koster/contactpersoon
Millingen: Thea Jeuriens 0481-431807
Kekerdom: Ruth Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Harrie v. Baal, 06-30655653

Overleden Ooij - Persingen
De heer Wim Arnts 84 jaar
Tijdens de Avondwake dinsdag 10
maart en Uitvaart op woensdag 11
maart hebben wij afscheid van hem
genomen en is hij op het kerkhof naast
de kerk begraven.
Moge hij rusten in vrede.

Misintenties (€11,-)
Millingen: in brievenbus dagkapel kerk
Kekerdom: Wil Awater, 0481-432167
Ooij, Beek, Leuth: Leny Rikken, 024-6632271
Beek: Esdoornstr 40 (brievenbus), 06-30655653
Rek.nrs parochie Maria ten hemelopneming
t.n.v. penningmeester parochiebestuur
Misintenties: NL82RABO0134400615
Kerkbijdrage: NL36RABO0134402316

Uitnodiging afscheid H.
Remigiuskerk en nieuw
begin
Op zaterdag 18 april om 19.00 uur
vindt in de H. Remigiuskerk aan het
kerkplein te Leuth de laatste eucharistieviering plaats, waarin we afscheid
nemen van dit kerkgebouw. Een
gebouw dat voor velen een grote betekenis in hun leven heeft gehad.
Muzikale medewerking aan deze viering geven het gemengd Remigiuskoor
en het koor Les Alouettes. In deze viering wordt tevens de Mariakapel in
gebruik genomen als gewijde ruimte
die behouden blijft voor dagelijks
gebed en een wekelijkse eucharistieviering op dinsdagavond.
Op zondag 26 april worden de gelovigen van Leuth bijzonder welkom geheten in de Sint Antonius van Paduakerk
te Millingen aan de Rijn, hoofdkerk
van onze parochie Maria ten Hemelopneming. In de eucharistieviering om
11.00 uur zullen tekenen van herkenning van de Leuthse kerk, die zijn meegebracht, hier een mooie plek krijgen.
Herkenning kan bijdragen aan een
thuisgevoel.
Voor beide gebeurtenissen wordt u, uw
vereniging of een delegatie daarvan,
van harte uitgenodigd.
Namens het bestuur van de parochie
Maria ten Hemelopneming,
Comité afscheid H. Remigiuskerk

Coronavirus beperkt per
direct kerkelijke vieringen
en activiteiten
Inmiddels worden we wereldwijd
geplaagd door het coronavirus. Het
schijnt zich veel sneller te verspreiden
dan goed nieuws, zoals het evangelie.
De angst voor de verspreiding ervan en
de besmetting ermee legt bovendien in
menig land het maatschappelijke leven
plat. Zelfs Rome is een ‘dode stad’
geworden. Ook Nederland ontkomt nu
niet aan drastische maatregelen. In aansluiting bij het recente advies van overheid en RIVM hebben de bisschoppen
op 13 maart besloten per direct alle
weekendvieringen en andere samenkomsten, zoals bv. koorrepetities en
voorbereiding op Communie en
Vormsel in elk geval tot 31 maart af te
gelasten dan wel te ontraden. In kleine
kring kan een door-de-weekse eucharistie, een doop of uitvaart plaatsvinden, met inachtneming van fysieke
afstand tussen de gelovigen. Ook vragen de bisschoppen om kerken waar
mogelijk open te stellen en zo mensen
de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.
Gevolgen voor onze parochie
Tot en met 31 maart worden alle weekendvieringen en activiteiten afgelast.
Er zal dan alleen in de kerk (niet de
dagkapel!) in Millingen van dinsdag tot
en met vrijdag dagelijks een eucharistieviering zijn om 9.00 uur, met verzoek tot inachtneming van fysieke
afstand. Tevens zal deze kerk elke dag
open zijn van 16.00 – 17.00 uur en op
zondag bovendien van 11.00 – 12.00

Heilige Missen zijn
met samenzang en
door pastoor R.
Franken, tenzij anders
aangegeven.

uur (ook zie website parochie)
www.mariatenhemelopnemingparochie.nl
Gebed
De bisschoppen vragen ons het hiernavolgende gebed te bidden:
God, toevlucht in onze nood, kracht in
onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw
volk, nabij en genadig nu wij allen de
gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus. Wees een
Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen
om hoop en genezing. Wij bidden voor
hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen
mogen zijn. Wij bidden voor allen die
werkzaam zijn in de gezondheidszorg
en het openbaar bestuur, dat zij uw
nabijheid en zegen mogen ervaren in
hun werk ten dienste van heel de
samenleving. Doe ons beseffen hoe
groot uw liefde is voor ieder van ons en
dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat
wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.
Een tijd van genade
Een paar weken geleden, op
Aswoensdag, zei paus Franciscus: “De
Vasten is een tijd om nee te zeggen”.
Nee aan de “verstikking” en “bevuiling” van de geest: egoïsme, ambitie,
onverschilligheid, lege woorden, kritiek … maar ook de verstikking “van
gebed dat ons geweten sust, van een
aalmoes die ons zelfvoldaan maakt, van
een vasten die ons een goed gevoel
geeft”.
“Wij zijn het gewoon lucht in te ademen die weinig hoopvol is, de lucht van
droefheid en berusting, de verstikkende
lucht van paniek en vijandigheid”, stelt
de paus vast: “De Vasten is de tijd om
opnieuw te ademen, om het hart te openen voor de adem van de Enige die het
stof dat we zijn, in menselijkheid kan
veranderen … om in ons leven plaats te
maken voor al het goede dat we kunnen
doen, waarbij wij ons ontdoen van al
wat ons isoleert, opsluit en verlamt”.
De weg van slavernij naar vrijheid, en
van lijden naar vreugde zien we
treffend verbeeld in hetgeen op de zondagen in deze tijd wordt gelezen uit het
evangelie. Op een of andere manier
gaat het steeds om een ontmoeting met
Jezus, bij wie ik mag zijn wie ik ben en
die mij uit mijn isolement wil halen,
mijn Redder wil zijn en mij zijn vrede
en vreugde wil geven. En dan zien we
dat Jezus echt vrede brengt; waar Hij
gaat, zien we een spoor van leven.
Uiteraard is zijn liefde veel sterker dan
wat dan ook. Als die liefde ons raakt,
zet die ons ook in beweging naar anderen. Eigenlijk willen we dan niet anders
dan anderen aan goeds laten ervaren
van wat wij zelf als een weldaad hebben ervaren, verspreiding van het
goede.
Als we doorheen angst en isolement,
doorheen verdriet, ziekte, pijn en

ANNEKE
Buiten rook het fris, bemerkte Anneke
toen ze het raam openzette, het leek
wel voorjaar. Ze besloot er dan ook
spontaan even uit te lopen. Even langs
de warme bakker met zijn lekkere
brood en even langs de slijter met zijn
lekkere wijn. Kostte een paar centen,
maar dan had je ook wat. Want kwaliteit had een comeback gemaakt en dat
deed Anneke deugd. En lekker eten en
drinken was belangrijk, Anneke
betaalde graag iets meer voor kwaliteit. En geld moet rollen, anders hadden ze het wel vierkant gemaakt, zei
haar moeder zaliger altijd. Intussen
was ze aanbeland bij de bakker op het
plein. Voor de ingang was het een
komen en gaan van klanten. En in de
menigte zag ze ineens Toos, een tobberig type, opduiken. Niet doen alsof
je haar niet ziet, sprak Anneke zichzelf
toe. En dat viel nog niet mee, want
Toos was altijd zwak, ziek of misselijk. En als ze eenmaal een bekende
tegenkwam, stond ze erop deze uitvoerig bij te praten over haar falende
gezondheid, waarbij voor de ander
slechts de rol van toehoorder was weggelegd. En dat bijpraten gebeurde met
een zendingsdrang, die een Jehova
getuige niet zou misstaan. “Laatst was
ik weer bij de dokter” was haar favoriete openingszin, gevolgd door een
uitputtende uitleg over de kruiwagen
poeders en pillen die ze allemaal
moest innemen en de bijwerkingen
daarvan. Anneke hoorde het allemaal
zwijgend en knikkend aan. Want een
bijdrage leveren aan de discussie had
geen enkele zin, met schelle stem eiste
Toos onmiddellijk (“Hoe kom je daar
nu bij?”) haar gelijk op, een gewoonte
die haar iets vijandigs gaf. Intussen
verstreek de ene na de andere minuut
en Toos ratelde maar door. Of Anneke
zich wel realiseerde dat sommige
medicijnen haar stoelgang beïnvloedden met alle ongemakken van dien,
zoals diarree en winderigheid (“Laatst
liet ik er eentje vliegen bij de slager,
schaamde me dood!”). En dat andere
geneesmiddelen haar nachtrust ontregelden met slapeloosheid, nachtmerries en snurken tot gevolg. Toos was
duidelijk de schaamte voorbij, maar
gelukkig voor Anneke was de redding
nabij, Toos vond het hoog tijd om
iemand anders deelgenoot te laten
worden van haar haperende gezondheid. “Sorry,” zei ze dan ook “ik moet
nu echt verder, An. Naar de slager, de
apotheek en dan langs mijn moeder.
Vergeet niet de groeten te doen aan
Mary en Sylvia!” “Doe ik Toos, jij de
groeten aan je moeder. En hopelijk
knap je snel weer op!” En terwijl Toos
dertig meter verderop alweer stilstond
om de zoveelste kennis bij te praten,
sloeg Anneke de ogen ten hemel en zei
tegen zichzelf: “Goddank heeft ze een
ander slachtoffer gevonden. Eindelijk
rust, eindelijk frisse lucht!” Op dat
moment klonk in de tas de ringtone
van haar mobieltje, het was Roy. “Hoi
Anneke, met mij. Alles goed? Zeg,
komt het uit als ik vanavond langs
kom?” “Jazeker! Gezellig! Kom maar
tegen achten. Ben op het moment wat
inkopen aan het doen, dan haal ik
meteen iets voor bij de koffie. Houd je
van appeltaart, Roy?” Ja, daar hield hij
van. Anneke begon ‘m steeds leuker te
vinden!

Een nieuwe toekomst voor
de Bartholomaeuskerk
Onze Bartholomaeuskerk
is geen ‘kerk’ meer, dat
stemt mij een beetje
melancholiek. Sinds 2014
heb ik, als voorzitter van
Stichting
Red
de
Monumentale
SintBartholomaeuskerk,
samen met de andere
bestuursleden gestreden
om de kerk voor de eredienst te behouden.
Jarenlang is ons dat
gelukt, maar nu zit de
kerkdeur op slot en moeten de Beekse parochianen uitwijken naar andere
kerken.
Van meerdere kanten
krijg ik de vraag of onze
stichting in de nieuwe
situatie overbodig is
geworden. Het antwoord
is: nee! Wij vinden dat dat
zeker niet het geval is.
Sinds begin dit jaar heeft
de kerk een andere eigenaar, de heer Ton
Hendriks van Dornick BV.
Wij kunnen ons nu samen met hem
inzetten om een goede bestemming
voor het gebouw te vinden. Een
bestemming waarbij ook plaats blijft
voor concerten. Gelukkig sieren
Lindsen-orgel, hoogaltaar, altaren in de
zijkapellen, communiebanken, biechtstoelen, preekstoel en kruiswegstatie
nog steeds de ruimte. De bijzondere
sfeer is grotendeels behouden.
Veel mensen in ons dorp zijn begaan
met de ontwikkelingen en willen graag
meedenken en actief zijn. Er ontstaan
mooie ideeën. De kerkhofmedewerkers
zijn met het idee gekomen om twee van
de stilgevallen kerkklokken naar het
kerkhof over te brengen, waar ze ook
geluid kunnen worden. Hun plannen
zijn al vergevorderd.
Ook de nieuwe eigenaar heeft ideeën,
zoals recent in de Rozet was te lezen in
een interview met de vice-voorzitter
van het parochiebestuur.
Vanuit ons bestuur is het idee om te
streven naar een multifunctionele ruimte met horeca-ondersteuning. Het voormalige café De Witte zou via een serre-

Foto: Anita Baarns
constructie verbonden kunnen worden
met het kerkgebouw. In dit geheel kunnen dan enkele commerciële functies
ondergebracht worden. De kerkzaal
kan dan fungeren als podium voor
allerlei evenementen.
Binnen het bestemmingsplan van de
gemeente Berg en Dal is het mogelijk
een serre-aanbouw voor horecaondersteuning te creëren. De gemeente hecht
aan het in stand houden van het huidige
dorpsgezicht en zal zich ook hard
maken voor een verantwoorde en passende bestemming van het gebouw:
vanuit de Monumentenwet heeft zij bij
alle veranderingen een toezichthoudende rol.
Als stichting willen wij de verbindende
factor zijn tussen alle betrokken partijen. Wij vertrouwen er op dat het ons
lukt om gezamenlijk tot goede oplossingen te komen.
De tijd zal leren of het allemaal gaat
lukken, maar wie is er niet blij mee dat
we het met zoveel energie proberen?
Ineke Huilmand

Activiteitenagenda voor Leuth
Vriendenkring & Kulturhus
– cultuur – educatie – sport – ontmoeting –
Let op: bij de opmaak van deze agenda was niet bekend welke activiteiten
wel of niet doorgang kunnen vinden
met het oog op de maatregelen i.v.m.
coranavirus. Wij nemen aan dat elke
vereniging of organisatie de eigen
mensen/leden tijdig hierover informeert.
Elke maandag
-Inloop en Ontmoeting van 14.0016.00 uur in kulturhus
Voor wie andere mensen wil ontmoeten
door samen, met wat ondersteuning,
bezig te zijn.
-Koken voor Mannen op maandag
(even weken) van 17.00-20.00 uur in
het kulturhus (info en aanmeldingen:
Jesse tel 06 82612612)
-Biljarten BVOO van 20:00-01:00 uur
in De Vriendenkring
Elke dinsdag
-Kookhus: gesloten tot nader order
(www.kookhusleuth.simpsite.nl)
-Dansgarde Sokkenummers van 18:1520:30 uur in de Vriendenkring
-Biljarten SDE van 19:30-23:00 uur in
De Vriendenkring
-Volleybal Heren Recreanten Switch
van 20.30-21.30 uur in sportzaal/kulturhus
Elke woensdag
-Logopedie Klaretaal van 08.30-12.30
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
-Vox Virorum - mannenkoor repeteert
van 19.00-21.00 uur in het kulturhus
(info tel. 024-6632500)
-Yoga & lichaamsbewustwording:
Tieneryoga van 17.00-17.45 uur,
Stoelyoga van 18.00-18.30 uur,
Volwassenen van 19.00-20.00 uur en
20.30-21.30 uur in De Vriendenkring

(info Angelique Brok-Verhoeven tel.
024-3249700)
-Volleybal Dames Recreanten Switch
van 20.30-22.00 uur in sportzaal/kulturhus
Elke donderdag
-Trombosedienst van 8:30-9:00 uur
(prikpost CWZ) in het kulturhus
-Vertel eens…verhalen van vroeger
delen met anderen, 15.00-16.00 uur in
het kulturhu
-Aerobic Workout o.l.v. Patricia
Winteraeken van 19.45-20.45 uur in
sportzaal/kulturhus (informatie Patricia
024-6631802 of Els 024-6631534)
Elke vrijdag
-Taalcafé van 09.30 -11.30 uur voor
Nederlands- en anderstaligen in het
Kulturhus (info 06-18514735)
-Logopedie Klaretaal van 13.00-17.00
uur in het Kulturhus (informatie Judie
Koenders tel. 06-24225674)
-Volleybal Jeugd Switch van 17.3020.30 uur in sportzaal/kulturhus
-Biljartclub Vriendenkring van 20.0001.00 uur (info Jan Nielen tel. 06-50
61 43 35)
-Vendelen Schutterij De Vriendenkring
van 20.00-21.00 uur (info: erwin.terwindt@gmail.com)
-Vriendenkring-vrije-inloop-kroeg van
20.00-01.00 uur
Contact: mensen en organisaties die
gebruik willen maken van een ruimte in
een van de accommodaties kunnen bellen voor het Kulturhus/sportzaal (tel.
06-18514735)
en
voor
De
Vriendenkring (tel.024-3789351).
N.B. als er niets staat vermeld bij de
activiteit, vindt deze plaats in De
Vriendenkring.
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SPORT
Alle sportwedstrijden zijn
afgelast i.v.m. corona
Nieuws van tennisvereniging PIT
in Millingen aan de Rijn
Peter van Deelen erelid van tennisvereniging PIT
Tijdens de huldiging van de jubilarissen van tennisvereniging PIT in
Millingen aan de Rijn wachtte de 40jarige jubilaris Peter van Deelen een
heel bijzondere verrassing.
Hij werd mee naar buiten gevraagd
waar hij het bord van het Peter van

Deelen Plein op de tennisbaan mocht
onthullen.
Voorzitter Geert-Jan Berning benoemde zijn vele activiteiten voor de tennisvereniging en deelde hem mede dat hij
tot erelid van de vereniging was
benoemd.

Voorzitter en penningmeester nemen
afscheid van schutterij Eendracht Ooij
Tijdens de jaarvergadering zondag 8
maart van schutterij Eendracht Ooij in
dorpshuis de Sprong te Ooij werd
afscheid genomen van zowel de voorzitter, Wim Heinen, als de penningmeester, Geert Basten.
Wim Heinen is 18 jaar voorzitter
geweest van de vereniging en werd tijdens de vergadering benoemd tot erelid

Programma
PVBeek Jeu de
Boule

van de vereniging.
Geert Basten heeft nog
een langere staat van
dienst. Hij is 52 jaar
penningmeester
geweest van de schutterij en heeft nu het stokje overgedragen aan Ivo
Hendriks. Naar een
nieuwe voorzitter wordt
nog gezocht. Victor
Leenders neemt voorlopig de honneurs waar.
Zowel Wim Heinen als
Geert Basten hebben
voor hun activiteiten al
eerder een koninklijke
onderscheiding gehad.
Tijdens de vergadering
werd ook afscheid
genomen van Marian
Thomassen-Haan als
lid van de Raad van
Toezicht. Haar termijn
zat er op. Haar man
Toon Thomassen werd
vervolgens het nieuwe
lid van de Raad van
Toezicht.
Foto’s: Henk Baron

De laatste wedstrijden van de wintercompetitie.
21 maart Cloeck en Moedigh 5—P V
Beek 3
28 maart P V Beek 2—Mooie Boule 3

Van Eck behaalt
4de plaats bij
World Cup
E-MTB Monaco
Erelid Peter van Deelen proost samen met voorzitter Geert-Jan Berning op zijn
erelidmaatschap

Wethouder Annelies Visser ontsteekt nieuwe
LED-verlichting bij PIT
Maandagavond heeft wethouder
Annelies Visser van de gemeente Berg
en Dal op feestelijke wijze de nieuwe
LED-verlichting op de tennisbanen. Ze
deed dit door de schakelkast in de wand
van de kantine te bedienen waardoor de

verlichting aanging. Met de deze LEDverlichting kan de vereniging heel veel
stroomkosten besparen.
De aanleg werd mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van de
gemeente Berg en Dal.

Jubilarissen gehuldigd
Tijdens de Algemene ledenvergadering
van PIT werden de 25- en 40-jarige
jubilarissen gehuldigd. Er waren in
totaal 3 leden 25 jaar lid en 8 waren 40
jaar lid. Voorzitter Geert-Jan Berning
sprak de jubilarissen allemaal persoonlijk toe en overhandigde hen een oorkonde en een beeldje als aandenken.
Pieter Mes (niet aanwezig), Bart van de
Bielerd en Marc Herckenrath waren
allen 25 jaar lid. Wil Jeurissen (niet
aanwezig), Elly Bekker, Nelly

Oliemeulen, Alie van den Broek, Alwin
Peters, Jeanette Berning, Bernd Hubers
en Peter van Deelen waren allen 40 jaar
lid.
De huldiging gebeurde in aanwezigheid van wethouder Annelies Visser,
die ook de nieuwe LED-verlichting van
de tennisbanen in werking stelde.
Tijdens de vergadering werd afscheid
genomen van Sandra Kuster en werd de
jubilaris Peter van Deelen benoemd tot
erelid.

Voorzitter Geert-Jan Berning en wethouder Annelies Visser met 9 van de 11 jubilarissen
Foto’s: Henk Baron

Er is in de afgelopen week dus ontzettend veel gebeurd omtrent mountainbiker Jeroen van Eck uit Leuth. Het was
voor hem een enorme tegenslag om zo
kort voor de Eliminatorwedstrijd in
Dubai te horen dat het niet door ging.
Hij stelde vervolgens plan B in werking
en hij was nog net op tijd aanwezig in
Monaco om daar mee te doen aan het
eerste World Cup E-MTB event ooit.
Maar in rust en ontspanning voorbereiden zat er voor Van Eck dus niet in.
Het parkoers in Monaco
Het parkoers was heel pittig: een ronde
van slechts 2,5km met één lange steile klim en één lange steile afdaling. Die
klim duurde vier minuten, lag vol met
stenen en boomwortels, en had het
hoge stijgingspercentage van 15%. De
afdaling was niet veel anders; nog steiler (20%), heel veel losliggende stenen
en erg technisch. Een ondergrond waar
Van Eck al lang niet meer op gereden
had en hij moest dat ook nog eens doen
op een fiets die last minute voor hem
was klaargemaakt. Een flinke uitdaging
dus.
De Kwalificatie en de World Cup EMTB Monaco
De dag voorafgaand aan de wedstrijd
wordt er een kwalificatie gereden. Dit
om de startpositie voor de wedstrijd
vast te stellen. Op dit parkoers was een
goede startpositie niet enorm belangrijk, maar voor Van Eck was het een
mooie kans om het parkoers en de fiets
op wedstrijdsnelheid te leren kennen.
Hij reed zichzelf naar een derde plaats
op 25 seconden van de top twee. Die
renners bleken uit de enduro te komen
en reden met name op de afdaling bij
hem weg.
Tijdens de wedstrijd deed de Leuthse
mountainbiker er alles aan om te winnen, maar tot zijn verbazing kon hij de
eerste drie renners gewoon niet bijhouden. Ondanks zijn flinke fysieke
inspanningen reden ze meter voor
meter weg. Van Eck kon niets anders
doen dan de druk er op blijven houden
en hopen dat de concurrentie een foutje
zou maken of materiaalpech zou krijgen. Helaas gebeurde dat niet en hij
eindigde ik op een 4e plaats.
Jeroen van Eck over de wedstrijd:
'Ik kan niet ontkennen dat ik baal van
die vierde plaats. Ik deed mee om te
winnen en dat zat er niet in.
Tegelijkertijd ben ik trots op mijn vechtlust en de focus die ik ondanks de turbulente week heb kunnen vasthouden.
Samen met Specialized zal ik de wedstrijd in detail verder gaan analyseren
en de fiets verder gaan optimaliseren
voor de volgende World cup E-MTB in
Ascona (Zwitserland) op 17-19 april
2020.'

Hengelsportvereniging De Zeelt
jaarvergadering 2020
Op zaterdag 14 maart jl. vond wederom
de jaarlijkse ledenvergadering plaats in
café-bar ‘t Fuske te Millingen aan de
Rijn. Het was voor de 2e keer dat van
deze nieuwe locatie gebruik werd
gemaakt. De leden waarderen de nieuwe locatie vooral door de aanwezigheid
van multimedia en het feit dat er
gebruik gemaakt wordt van een besloten ruimte naast het café. Ook het
bestuur van HSV De Zeelt is zeer tevreden met deze nieuwe locatie.
Zoals te doen gebruikelijk was er tijd
en aandacht voor het huldigen van de
jubilarissen; Dhr. T. Brouwer (50 jaar
lid) Dhr. H Tielkens (50 jaar lid) Dhr. P
Tielkens (40 jaar lid) en Dhr. J. Hock
(25 jaar lid). Zij werden allen onderscheiden met een oorkonde van De
Zeelt en een mooie bos bloemen.
Tevens werden de 50-jarige jubilarissen benoemd tot erelid.
Naast deze feestelijkheid was er vooral
aandacht voor het Project Molenkolk.
De voortgang van het project werd
visueel ondersteunt met een fotoreportage welke in de pauze werd vertoont.
Hieruit en de uitgebreide toelichting
blijkt dat er al veel werk is verzet en er
grote vorderingen zijn gemaakt met de
herinrichting van het terrein en de kolk.
Dat neemt niet weg dat er nog het nodige aan geplande werkzaamheden verricht moeten worden. Helaas zijn er
ook enkele tegenvallers waardoor het
project enige vertraging heeft opgelopen en de realisatie is uitgesteld van
maart 2020 naar november 2020.
Ondanks boven vermeldde heeft het
bestuur volledig vertrouwen in haar uiteindelijke doelstelling: “Een mooie en
vooral goed toegankelijke vislocatie
binnen het dorp voor Jong en oud,
waar alle visdisciplines mogelijk
zijn”. In dit kader heeft er in december
vorig jaar een vis uitzetting plaatsgevonden van zowel roof als witvis.

Voorlopig geldt er een catch and release gebod voor deze kolk zodat de uitgezette vissoorten de gelegenheid hebben om zich te “zetten”.
Naast de Molenkolk werd ook de actualiteit van de ander viswateren;
Kaliwaal, Nevengeul (gat van Prick) en
Vossengat en de samenwerking met
Staatsbosbeheer besproken.
Het wedstrijd programma 2020 werd
bekend gemaakt en de nieuwe puntentelling zoals deze in de landelijke wedstrijdsportvisserij wordt gebruikt, werd
aan de leden uitgelegd.
Aanmelden voor de wedstrijden kan
sinds de digitalisering tot een week
voor aanvang van de wedstrijd via de
website www.hsvdezeelt.mijnhengelsportvereniging.nl.
Ook niet leden kunnen op onze site alle
nieuwtjes en ontwikkelingen van de
vereniging volgen.
Omdat HSV De Zeelt een milieu en
visvriendelijke sportvereniging wil zijn
was er aandacht voor het loodvrij vissen. Enkele demomodellen van loodvervangers waren door Hertog hengelsport Nijmegen ter beschikking gesteld
en konden door de leden beoordeeld
worden.
Nadat de andere agendapunten waren
besproken werd er onder het genot van
een hapje en drankje nog gezellig nagepraat.
Het Bestuur kijkt dan ook terug op een
geslaagde vergadering en wenst alle
leden een geweldig sportief en milieuvriendelijk visjaar toe.
P.S. Vergeet je niet aan te melden voor
de wedstrijden via de website!
Het bestuur HSV De Zeelt Millingen
a/d Rijn

Foto: John Leenders
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Albert Heijn
van den Hatert
Heerbaan 99 6566 EE
Millingen aan de Rijn
Tel.: 0481-438240
email: hatertj@live.nl

Ben jij 16 jaar of ouder
en beschikbaar op enkele
avonden per week van
19.30 tot 22.00?

Electro installaties
Camera beveiliging
M
E
I

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Solliciteren via:
https://ahmillingen.personeelstool.nl
Hopelijk tot snel in onze winkel!

06 12 32 98 57
info@electroservicehuilmand.nl
www.electroservicehuilmand.nl

Lindestraat 38
6573 XC Beek-Ubbergen
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De Bouwkamp 3, Ooij tel 024-6631293

email info@aannvermeulenbv.nl website www.aannvermeulenbv.nl

KÄRCHER Hogedrukreiniger K2 Full
Control Car + Home

289,9999

1,8 kW wateropbrengst, max. 420
l/h. Maximale werkdruk 130 bar.
Toevoertemperatuur max.
40°C, 6 m hogedrukslang. Telesc..
handgreep, Vario-Power spuitlans en vuilfrees, water
gekoelde motor.
hrobber
c
s
r
e
w
o
Inclusief Powerincl. P or treden en
borstel PS30.
PS30 vo

139,9999

229,229,-

randen

45892972

WOLF Electrische verticuteermachine Ambition VA 303 E
1.300W, 5-voudige centrale instelling
diepte, werkbreedte ca. 30 cm. Voor
het verticuteren en beluchten van uw
gazon. Incl. 35 liter opvangzak.

RBIJ
GRATISerEmix ter behan,9-9

r ticute
.v. € 29
V-Mix vaen het gazon t.w
deling v

169,-

149,149
,45233232

MELLERUD® Algen en
groene aanslag
verwijderaar
Geconcentreerd product.
Verwijdert zelfwerkzaam
algen en groene aanslag
van steen-, hout-, glas-,
beton en keramische
oppervlaktes. Voorkomt
langdurig de nieuwe vorming van algen en
groene aanslag.
2 liter actieverpakking.*

8,99

119,119,-

1,4 kW, wateropbrengst max. 360 l/h,
max. werkdruk 110 bar, toevoertemperatuur max. 40°C, 4 m hogedrukslang,
telesc. Handgreep, Full Control Click
Vario-Power spuitlans met drukindicatie
en vuilfrees. Incl. wasborstel, schuimsproeier, opervlaktereiniger T150,
sp
autoschampoo en
reinigingsmiddel
Patio
& Deck.
P
a

KÄRCHER hogedrukreiniger K 3
Full Control Home
1,6 kW, wateropbrengst max. 380 l/h,
werkdruk 20-120 bar, toevoertemperatuur
max. 40°C, 6 m hogedrukslang, Vario-Powerjet en vuilfrees. Incl.
oppervlaktereiniger
T 150 en 500 ml
Patio & Deck
reinigings-middel.

179,-

139,-

w
www.swertz-bauzentrum.de

6,99

987437

*Biociden voorzichtig gebruiken. Lees vóór het gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

47574 Goch • Am Bössershof 2 • T: +49 (0) 28 23 - 929 40
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47533 Kleve • Klever Ring 1 • T: +49 (0) 28 21 - 71 59 60
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19.30 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
47608 Geldern • Martinistraße 48 • T: +49 (0) 28 31 - 13 33 80
Openingstijden: ma. t/m vr. van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur
**Adviesverkoopprijs producent

45641121

KÄRCHER Hogedrukreiniger K4
Full Control Stairs

45518756

VOORJAARSKRIEBELS

